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1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Henning som dirigent, han bliver valgt.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og det viser sig, at der er
mødt 34 stemmeberettigede op.
2. Beretning fra formanden – Ole Jensen.
Ole fremlagde årets formandsberetning, der dette år tog sit afsæt i foreningens 50 års
jubilæum. Ole foretog nogle nedslag i referater gennem de 50 år foreningen har eksisteret.
Ole konstaterede at Corona har haft en stor indvirkning i det forgangne år i foreningen. Bla.
Har vores sommerhusområde været mere velbesøgt, og broopsætning måtte foretages af
et 10 personers Corona.task.team.
Vores stort anlagte jubilæumsfest blev aflyst.
Bevoksning – Syddjurs kommune har fulgt op på bevoksning. De tager sig af beskæring, på
grundejerens regning, hvis det ikke bliver gjort.
3. Regnskaber til godkendelse.
Regnskabet er godkendt. Bemærkning, kan den ubetingede vigepligt ved Lundshøjvej gøres
mindre farlig.

4. Forslag fra bestyrelsen.
Intet
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Intet
7. Godkendelse af budget til grundejerforening og vejlav.
Budgettet for grundejerforenngens vejlav og forening er godkendt.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ole – Finn og Karen Lise er på valg. Ole og Finn ønsker ikke genvalg.
Anders og Michael Haas vælges til bestyrelsen og Karen-Lise Høgild genvælges.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Birthe Rask og Michael lemming.
10. Valg af revisor og revisor suppleant.
Finn Engelbrecht og Claus Høgild.
11. Eventuelt
Carsten Kissmeyer gør opmærksom på, at der mange særligt høje træer i vores område.
Det tager udsigt og udsyn for mange, der appeleres derfor til at fælde, når træer blever for
høje.
Lundshøjvej er en gennemgående vej, hvilket betyder der kører mange biler og det støver.
Kan smalle forhindringer lette støvgenen? Granulatet har hjulpet.
Hanne informerer om at Hanne og Karen-Lise har en lille gruppe der ønsker at få renset
stranden omkring badebroen op.
Referent Karen-lise Høgild.

