
 

 

Referat af ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Vestre 

Strand 2 den 28 april 2019. 

 

Formand Tom Vodstrup bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. 

Dagsorden: 

Der var 24 huse repræsenteret incl. fuldmagter. 

1. Valg af dirigent. 
Henning Pedersen, hus 20, blev valgt med applaus. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

Dorte Nielsen, hus 19 og Maiken de Place, hus 15, blev valgt som stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Tom Vodstrup. 

Han henviste til den fyldige skriftlige beretning, der var udsendt sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

Han fremhævede specielt salget af ”restauranten” til Claus Kruse og bød ham velkommen sammen 

med nye beboere i hus 54 og 44. 

Omkring punktet – arbejdet med nye vedtægter – mangler der endnu nogle underskrifter på en 

navneændring af ejerforeningen, men der vil fortsat blive arbejdet fra bestyrelsens side på at opnå 

100% tilslutning. 

Formanden overlod herpå beretningen til generalforsamlingen. 

Der var mange indlæg omkring ”Vandlandet”, som alle beboere er stærkt utilfredse med blot 

henligger til gene for alle. Der flyver plastikstumper rundt i området hidrørende fra kuplen på 

vandlandet.I blæsevejr larmer den ødelagte plastik, når den blafrer. Der er smadrede ruder og 

adgang via disse til vandlandet til fare for indtrængende børn med videre. Konklusionen på en 

relativ lang debat blev, at det var en skændsel for området og bestyrelsen vil fortsat arbejde på en 

løsning af dette for området så store problem. 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus. 

 

3. Regnskab v. kasserer Anne-Marie Sejer, hus 18. 

Kassereren henviste til det med indkaldelsen udsendte regnskab. – Hun fremhævede blandt andet, 

at man har været nød til at oprette endnu en bankkonto, da vort indestående var så højt, at vi 

skulle betale ”strafrenter” på kontoen. 

Regnskabet blev herpå godkendt med applaus af generalforsamlingen.  

 



 

 

4 .Medlemsbidrag. 

Kassereren foreslog uændret bidrag på kr 2500 pr kvartal pr hus. 

Godkendt af generalforsamlingen. 

 

5 . Budget. 

Kassereren gennemgik herpå det udsendte budgetforslag fra bestyrelsen. Herunder gennemgik Per 

Fledelius, hus 38, for de planlagte og igængværende projekter: 

Bygge videre på Fælleshuset med færdiggørelse af nyt vaskeri, lave fællesrum og nyt toilet ud mod 

legepladsen. 

Opsætte gelænder på badebroens sydlige side. 

Få ny udbyder – skifte fra YouSee til Fibia – på vort internet, da der er stor utilfredshed med 

YouSee’s manglende stabilitet i området. Selve fordelingen af signalet til de eneklte huse vil fortsat 

blive via de opsatte 7 antenner på husene. Wi-Fi password vil fortsat være det samme som nu. Wi-

Fi: Vestre Strand. Password:WIFIPassword2016. 

Få foretaget algebehandling af alle hustagene i området. 

Der blev spurgt til afsættelse af penge til kystsikring. Det er der ikke i nuværende budget, men der 

arbejdes med en fælles løsning med sommerhusene, der ligger direkte ned til stranden iflg. 

Formanden. 

Budgettet belv herefter godkendt med applaus. 

 

6. Valg af bestyrelse. 

Hele den nuværende bestyrelse er på valg. 

Formand Tom Vodstrup, hus 47 – villig til genvalg, 

Næstformand Per Fledelius, hus 38 – villig til genvalg,  

Kasserer Anne-Marie Sejer, hus 18 - villig til genvalg, 

Bestyrelsesmedlem Benny Larsen, hus 26 – villig til valg, 

Bestyrelsesmedlem John Vendelbo, hus 8 – ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Jan Olsen, hus 46, som nyt bestyrelsesmedlem. 

Da der ikke blev opstillet andre,  blev den indstillede bestyrelse herpå valgt med applaus og består 

herefter af: 

Tom Vodstrup, hus 47, 

Per Fledelius, hus 38, 



 

 

Anne-Marie Sejer, hus 18, 

Benny Larsen, hus 26 og 

Jan Olsen, hus 46. 

 

7. Suppleanter. 

Ingrid Kristensen, hus 52 – ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår John Vendelbo, hus 8 og Finn Andersen, hus 37. Begge er villige til valg. 

Da der er ikke var andre opstillet/foreslået af generalforsamlingen blev disse valgt med applaus. 

 

8. Valg af revisor. 

Hanne Stysiek, hus 35 – blev genvalgt med applaus. 

 

9. Revisorsuppleant. 

Preben Kristensen, hus 52 – blev genvalgt med applaus. 

 

10. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

11. Eventuelt. 

Claus Kruse, restaurantbygningen ”hus” 57, gennemgik sine ombygningsplaner for samme. Han 

fremviste slides af tegninger til ombygning. Planen er indretning af 1 stor lejlighed i det 

nordvestlige hjørne, som han vil bruge privat. I det nordøstlige hjørne vil der blive indrettet cafe og 

mellem disse to 2 garager, med en kørevej nord for bygningen. Denne kørevej vil delvis være på 

fællesarealet mod nord vendende ud mod husene nr 1, 2 mv. Herudover vil der centralt blive 

indrettet møderum og køkken samt nogle store lejligheder med flere værelser. Bygningerne vil 

blive udvidet med udnyttet tagetage til ca. 8 m i højden. Materialevalget udvendigt vil blive 

brædder med fer og not og tagbeklædningen vil blive tagpap.– Der henvises til de vedlagte 

udskrifter af slides.  

Når der foreligger en godkendelse af projektet fra ejerforeningens side, vil han ansøge om 

byggetilladelse  hos Guldborgsund kommune, og han håber på, at han kan komme i gang i år. 

Projektet blev modtaget overvejende positivt af generalforsamlingen. Der var flere spørgsmål 

omkring den nordlige ”kørevej” på 5 meters bredde, som der ikke var umiddelbar tilslutning til. Da 

der er tale om afvigelse fra vores designmanual, kræver det en ekstraordinær generalforsamling, 



 

 

hvor projektet med beskrivelse skal fremlægges og iht. vore vedtægter skal 2/3 af medlemmerne 

være til stede og stemme for forslaget af en ændring/dispensation. Hvis denne ekstraordinære 

generalforsamling godkender projektet, skal en ny generalforsamling godkende det med alm. 

flertal. 

Da generalforsamlingen i det store og hele tilkendegav, at de var for projektet, blev det besluttet at 

bestyrelsen skulle arbejde hurtigt frem mod en ekstraordinær generalforsamling for fremlæggelse 

af det færdige projekt med beskrivelse. 

 

Yderligere under punktet eventuelt var der: 

Opfordring fra hus 54 til at få fjernet alle hybenroser i hele området, da de af Naturstyrelsen 

betragtes som en innovativ skadelig plante i lighed med bjørneklo. – Dette synspunkt var der ikke 

enighed om, men bestyrelsen vil tage det med i deres overvejelser omkring hele områdets 

udseende og vedligeholdelse.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten og alle for deltagelse.  

Generalforsamlingen sluttede kl. 1140. 

 

Dirigent    Referent 

 

Henning Pedersen    Preben Kristensen 

 

 

 

 

 

 

 

 


