
Grundejerforeningen Odde Naturpark 
 
Referat fra ordinær generalforsamling 
Lørdag den 20. oktober 2012 på Als Kro. 

 

Formanden Allan Leth bød velkommen til 30 fremmødte, der repræsenterede 19 huse.  Han udtrykte glæde over at 
se den store tilslutning og interesse. 
Flemming Skov nr. 47 blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen lovlig. Generalforsamlingen 
startede med en præsentationsrunde. 
Formandens beretning ved Allan Leth: 

Sidste år gik jeg til generalforsamling som almindeligt medlem af grundejerforeningen, og gik herfra som 
bestyrelsesmedlem endda som formand! 
For det år som er gået, har vi stort set fået gennemført de ting der blev omtalt ved sidste generalforsamling!! Vores 
fællesareal, arbejdsdagen 19. maj – havde stort fremmøde – tak for det – Vi fik fældet et par træer, lagt fliser under 
borde og bænke i vores festhus, flyttet bordet på stranden og lagt fliser under, TAK for velvillighed fra et par beboere 
som gav gratis fliser!  Borde, bænke blev også malet! 
Det er dejligt, vi har et velfungerende sammenhold med at holde vores fællesarealer! 
Vores årlige fest blev afholdt den 9. juni, hvor der desværre kun deltog 14-16 personer! 
Vi ser gerne flere deltagere, måske vi skulle flytte datoen, hvis det kan hjælpe på større fremmøde?? (kommentarer: 

VM i fodbold, dårligt vejr og ingen forhåndstilmelding) 
Vi efterlyser billeder fra festen, vi har ingen fra i år, det kan være en hyggelig tradition, om nogle fremover kunne 
tage nogle fotos, som kan bruges til vores hjemmeside! 
Vi er i foråret blevet kontaktet af Hede Selskabet om træfældning! 
Der blev afholdt en demonstration i Vidjeparken på hjørnegrund, hvor vi alle var inviteret, vi havde et opslag på 
vores hjemmeside samt på vores skraldeskur! 
Vi takkede nej til tilbuddet! Bestyrelsen har den mening at vores område ikke kan bære de store maskiner, der har et 
tryk på 18 tons. Vi bør selv fælde de træer som er nødvendige! (Ved fælles hjælp) eller lokal maskinstation. 
Som sædvanlig har vi igen fået flise`t her i sommer. 
Og Igen har vi en opfordring til alle beboere om ikke at lægge nye bunker grene ud til vejen før efter 1. oktober! Den 
tykke ende af grenene skal vende ud mod vejen for at gøre det nemmere og lettere for flisefolket! 
Hvis man har behov for af klipning af grene før 1. oktober, kan disse leveres på Kommunes  udmærkede 
renovationsplads i Als. Åbningstider kan ses på hjemmesiden! 
En kraftig opfordring til alle er at se efter udhængende grene mod vejene og få dem klippet bort, måske specielt for 
beboere som har huse på sidevejene! (Stikveje) 
Renovationsvognen, slamsuger og eventuelle brandkøretøjer skal have passage på 3m bred og 4½m høj, vejene 
fungerer også som brandveje!! 
Sidste ulovligt opstillede campingvogn er nu blevet fjernet!! 
Leo mangler stadig e-mail adresser, omkring 39 / Så vi har en kraftig opfordring om få afleveret disse adresser!! Dem 
der fortsat ønsker informationer med normal post kan kontakte Leo Flintholm. 
Som tidligere nævnt, er det hurtigere for os at informere pr. e-mail og også billigere! 
Vores nye vedtægter har været til godkendelse ved kommunen og blev godkendt?? 
Vedtægterne blev udsendt til alle medlemmer pr. 19/9 sammen med indkaldelse til denne generalforsamling, men 
kan også læses på vor hjemmeside! 
Formandsberetningen blev godkendt. 
 
Regnskab ved Leo Flintholm Jensen. 

Overskud 4.201,55kr. Egenkapital 13.454,62kr. 
Uændret kontingent på 400 kr.  
Regnskabet blev godkendt. 
 
Valg af revisor: Genvalg af Flemming Skov (47) 
Valg til bestyrelse: Genvalg af Anker Nørgaard Jensen (41), Hanne Overbeck Jensen (55) og Verner Nymark (52) 
Valg af suppleanter: Genvalg af Carsten Gundersen (18), nyvalg af Kurt Espesen (40) 
 
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne. 



Ændringerne blev gennemgået af Verner Nymark. Konstruktive ændringsforslag fra sidste års generalforsamling er 
indarbejdet og godkendt af kommunen. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt de nye vedtægter, som 
herefter er gældende. 
 
Eventuelt. 

Forslag om telefonnumre på medlemslisten af hensyn til orientering om eventuelle indbrud m.v. – Det kan vi kun 
gøre, for dem der ønsker det. Meddeles Leo. 
Forslag til arbejdsdag: Maling af (telefonhus), Rydning af træer/grene på stierne mod Vidjeparken og Mads`s 
Plantage (skal være 3 m). Kommunen har planer om kloakering af sommerhusområderne i perioden 2013-2030. Vi 
orienterer, når vi ved det mere præcist. 
Vi gik herefter over til kaffe, ostemad og kringle. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
Øvrige Informationer: www.oddenaturpark.dk kontakt: sommerhus.on@gmail.com . 
Dokumenter forbeholdt medlemmerne kan ses på denne adresse: 

www.oddenaturpark.dk/ON.htm 

 
Vigtige datoer: Arbejdsdag den 18. maj 2013 og fest den 8. juni 2013. Nærmere informationer kommer senere. 
 
Referat godkendt af:  
dirigent Flemming Skov _______________________  formand Allan Leth _______________________ 
 


