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Referat 
 

GENERALFORSAMLING 
Fredag den 30. oktober 2020 kl. 19.30 

Beder Sognegård, Kirkebakken 56, 8330 Beder 
 
 

1. Valg af dirigent  
• Bestyrelsen foreslog Povl Bjødstrup, som blev valgt. 
• Dirigenten konstaterede, at formalia for indkaldelse var overholdt. 

 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år   

• Beretningen blev godkendt.  
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2019 (bilag) 

• Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Godkendelse af vedtægtsændringer (forslag fra bestyrelsen vedhæftet) 

• Forslaget blev godkendt med følgende tilføjelse hhv. ændring 
o §2 Varetage fælles interesser og repræsentere dem bl.a. over for diverse myndigheder 
o §9, stk. 4 tages ændres til sættes. 

5. Godkendelse af Regler for pleje og vedligeholdelse - Strand, eng og øvrige natur i Mariendal Havbakker 
(forslag fra bestyrelsen vedhæftet) 

• Godkendt med følgende ændring under punktet Engen, Slåning af græsset 
o Efter	 forsøgsperioden,	 der	 slutter	 i	 efteråret	 2020,	 vurderes	 det,	 at	 engen	 ikke	 er	 blevet	

tilstrækkeligt	udpint,	og	at	den	derfor	i	endnu	en	2	årig	periode	skal	slås	2	gange	om	året	
med	fjernelse	af	græsset.	

• Resultat	af	afstemning	mellem	1)	og	2)	på	side	2	
o Forslag	2)	blev	besluttet	med	ønsket	om,	at	naturen	skulle	forblive	natur.	

6. Godkendelse af den valgte vedligeholdelse af vore veje (bilag 1 og bilag 2 vedhæftet) 
• Stor ros til Bent Østergaard Olsen og hjælpeteamet. 
• Godkendelse af den valgte løsning med fortsættelse i endnu en 3-årig periode. 

7. Ny bro i 2021 eller 2022? Der henvises til formandens beretning 2019 
http://www.mariendalhavbakker.dk/wp-content/uploads/2019/07/Formandens_beretning-19_Grete2.pdf 
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• Beslutning: ny bro i 2021. 
• Kassereren forklarede, at det økonomisk set var et gunstigt tidspunkt for anskaffelse af ny bro. 

 
8. Indkomne forslag 

• Ingen forslag. 
 

9. Fastlæggelse af kontingent for 2021 
• Uændret. 

 
10. Valg 

Bestyrelsen 
  Siddende    

Else Skjødt, formand  
 Åse Pedersen 

 
 På valg 

Bestyrelsen     Grete Duvå, næstformand (genvalgt) 
 Leif Junge Pedersen (valgt) 
 Peter Mikkelsen (valgt) 

 
 Suppleanter Peter Sneftrup (genvalgt)  
                         Ole Flytkjær  (genvalgt) 

      Brolaug 
                        På valg            Oldermand Ole Mogensen     (genvalgt)                                          
       
     Revision  
  På valg Knud Bjødstrup (genvalgt) 
  Susan Hornemann, suppleant (genvalgt) 
 

Siddende     Poul Bjødstrup 
 

11. Eventuelt 	
• Diverse	forslag/ønsker	vedrørende	kørsel,	parkering,	trafik	på	vejene.	
• Det	nye	Trafik-	og	skilteudvalg	vil	arbejde	videre	med	forslagene	og	ønskerne.	
• Forslag	om	at	bruge	buskrydder	i	”bunden”	af	Svalevænget	og	ved		indgangen	til	engen,	da	det	

ser	lidt	”trist”	ud,	

 
 
Mødet sluttede ca. kl. 21.15 
 
 
 
 
 
 
Referent        Dirigent   
Grete Duvå Fyhr  Povl Bjødstrup 
311020 


