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Referat fra generalforsamlingen den 25. maj 2022
Nils Aaskov bød velkommen og generalforsamlingen startede med en sang.

AD I Vaig af diriqent.
Jan Hollmén Olesen blev va[gt og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet
og sâledes beslutningsdygtig. Dagsordenen blev godkendt.

AD 2 Formandens beretninci om foreninqens virksomhed i det forløbne âr.
Formandsberétninq 2021 -2022 Grundejerforeninqen for sommerhusomràdet ved Dyreborq.

Bestyrelsen blev konstitueret pa første bestyrelsesmøde efter generalforsamhngen I 2021,
bestyrelsessammenstningen forblev undret med undertegnede Nils Aaskov sorn formand, Søren
Dam som nstformand med ansvar for fllesarealer, broer og ophalersted, Tage Rasmussen som
sekretr, Finn Nielsen som kasserer og Allan Hansen som har ansvaret for veje og drn.

Det er jo ikke lnge siden jeg sidst stod her og aflagde beretning, for siden den 12/10-21 har vi kun
vret et sommerhusornrâdet I lavsson.
Vi har ikke haft henvendelser af betydning, men siden vores sidste generalforsamling har vi arbejder
med de opgaver der blev belyst pa generalforsamlingen.

Vi har løst alle de opgaver vi talte om.
¯

¯

¯

Vi har lavet er nyt forsiag til regler om grssláning dette kommer der mere om I et senere
punkt.
Der er kommet flis pa stien fra Mâgevej til stranden.
Der er etableret 2 bump pa Svanevej vi talte om 3 bump, men vi starter med 2 stk. I første
omgang.
1.
-

-

Bevoksning ved Noret er blevet beskáret efter vejiedning fra Faaborg Midtfyns kommune.
Her skal jeg takke John Christensen og Hans Jørgen Kirk for et godt samarbejde. Vi var alle 3
med pa en vandring i omrâdet sammen med biolog Jens Aamand fra Faaborg Midtfyns
kommune. Det var er meget kold tur, men ogsâ et meget lrerigt bekendtskab. Vi ma meget
gerne skre buskadserne ned i brysthøjde, bare det sker uden for fuglenes yngletid.
Der er ogsâ etableret nye bnke pa stranden og stranden er blevet renset for store
tangmngder, der kom md under en af vinterens storme.
Der er sket en oprydning af den gamle bro, sâ der alene er gemt det der kan bruges.
-

Jeg har i øvrigt ogsà tait med ejeren af de byggegrundene
ved bevoksningen ud til Svanevej.

pa

Mejsevej, og han har ovet at gøre noget

Med hensyn til den nye renovationsordning, har vi endnu ikke hørt fra kommunen
pa hvad ideer de kommer med. Det er vist ikke helt nemt.

-

vi venter spndt

Lokalpian.

Det er vigtigt, at man genopf risker hvad der star i vores lokaiplan, f.eks. nâr man bygger nyt elier
renoverer. Det kan vre en god ide at fâ godkendt byggerier.

Specielt vii jeg gøre opmrksom p& at der med de stigende energipriser kan vre fristende at stte
solceller op pa taget men det ma man aitsà ikke. Hvis du har planer om dette, vii jeg anbefale at
tage en snak med kommunen inden.
-

Husk ogsá, at alt parkering skal ske pa egen grund, der er selvføigelig ingen problemer i at gster
parkerer pa grsbrmmen langs vejen.

Vejene

Vejene buyer løbende vediigeholdt og vi vurderer at vejene har en ganske god stand og hvis man
holder en konstant hastighed pa mellem 10 og 15 km/t undgàrvi opbremsningerog accelerationerder
belaster vejene unødigt. Vi slipper ogsâ for støvgener. Jeg kan anbefale, af man kun kører i 1. gear
med et ráddent g meilem fod og speeder. Det siges at det virker ;-)
-

Broer

Vi har bestilt endnu en trappe tii badebroen og den buyer opsat pa modsatte side. Der er 2 ârsager
der buyer bedre muligheder for at komme op og i, og sa vii den ogsà stabihsere broen. Vi er ogsâ gâet
igang med at undersøge mulighederne for en ny bádebro. Den skal vre af en anden type end
badebroen formentlig buyer del en slâet bro I tr. Søren arbejder pa flere muligheder, og derefter
tager vi en endelig besiutning. Det buyer sandsynligvis nste forar at den buyer etableret. Badebroen
er allerede kiar til sommerens badeture, sá i skal ikke holde jer tilbage.
-

-

-

2.

Geospot

Geopark sekretariatet har udpeget 46 geosites, afts steder med en srlig geologisk interesse. Et af dem er
Knold.
Derfor buyer der ved parkenngspladsen pa stranden opsat et liVe skilt med en beskrivetse.

Knold er blevet udpeget med følgende begrundelse:

Klinten p halvøen Knolden (eVer Knold) er i kilometer lang og optil 20 meter høj. Halvøen
var engang en selvstndig e,og den er en vigtig geologisk kystlokalitet Det Sydfynske øhav.
Knolden Iiggertt p Faaborg 09 kan let ns I bil, p cykel eller via vandvejen. Knolden erprivatejet, 09 derer
kun offentlig adgang langs stranden. For at se klinterne skal der vandres et stykke langs vandet fra Knoldsvej.
Nordvest for Knolden ligger Drejet med badestrand, maleriske badehuse og parkeringsmuligheder.
Mod nordøstliggerdettidligerefiskerleje Dyreborg. En hyggelig hue landsby, derliggeri l for vestenvinden,
med lystbdehavn og indkøbsmuhigheder. Fra Dyreborg kan man vandre til Dyreborg Skov, der har shelter og
madpakkehus. Den rolige atmosfre I Dyreborg og de maleriske, hvidkalkede huse med udsigt over øhavet
ger det ikke svrt at forst, at Dyreborg og omegn siden slutningen af a8oo-tallet har tihtrukket
sommergster i hobetal.

Det druknede istidslandskab Danmark var landfast med Sydengland 09 Sydsverige, da den sidste istid
(Weichsel-istiden) stuttede for cirka 11.700 r siden. Det Sydfynskeøhav 09 Fyn var derfor en del af ét stort
sammenhngende landomrde med bakker, skove 09 søer.
I takt med at de store iskapper over Nordamerika 09 Nordskandinavien smeltede, steg vandstanden I
verdenshavene. De lavthiggende landomrâder syd for Fyn blev oversvømmet, 09 kun de højeste dele af
Iandskabet forblev oven vande. Det er de eer 09 holme, vii dag kender som Det Sydfynske øhav.to: Søren
Skibsted

Hiemmeside
Hjemmesiden buyer ikke opdateret srlig ofte, men den er rigtig god, nâr man skal bruge info om:

Lokalplaner
Vedtgter og reglementer pa bade tysk og dansk
Referater fra generalforsamlinger

¯
¯
¯

Hjemmesiden findes

pa

ww.sommerhusveddyreborpdk

Vi har ogsá vores facebook gruppe under navnet "Dyreborg Grundejerforeningen
Sommerhusomrádet" som kan bruges til at kommunikere med andre fra omrâde, køb, saig og bytte
m.y.
altsâ et alternativ til vores opslagstavle. Der henvises til siden fra vores hjemmeside.
-

Husk at fortstte med at holde en god tone.
BestyreEsen kommentere ikke indig pa FB, skriv I stedet direkte til bestyrelsen am forsiag eller lign.

Tak
Til slut skal der lyde en tak til aVe de der har hjulpet I ârets løb, bade med broer, slbested, veje,
filesarealer og med gode ideer. Det er dejligt at Jan fra Mejsevej en gang I mellem igger vejen
forbi og renser ophalerstedet for sand. Ogsa en tak tiE bestyrelsen for et godt op konstruktiyt
samarbejde.
Og nu vii jeg bare ønske alie en rigtig god sommer

Mis Aaskov
Formand

Formandens beretning blev god kendt
3.

A D 3 FremIpq&se op qodkendelse af revideret reqnskab for det forløbne ár,
Grundejerforeningen for sommerhusomrâdet ved Dyreborg
Resultatopgørelse
for regnskabsáret 1. april 2021 til 31. marts 2022

________________

Budget
2021 -22

2020-21

2021 -22

Budget 2022-23

lndtgter:

122.250,00

122.250,00

122.250

122.250

47.70198

47.241,54

47.700

47.800

6.600,00

6.500,00

6.600

6.900

0,00

0,00

0

0

400,00

200,00

0

0

176.951,98

176.191,54

176.550

176.950

Kontorhod

6.761,50

6.896,08

8.000

8.000

Rente og gebyr

4.301,88

2.590,93

3.400

4.000

17.928,00

9496,00

22.000

22.000

4.585,50

102.563,20

15.000

100.000

30.989,43

0,00

28.000

28.000

9.281,25

0,00

50.000

50.000

40.185,40

39.129,38

35.000

35.000

404,00

287,00

500

500

KørseIsgodtgørese

2.216,93

668,90

1.700

2.200

Fritidshusejernes Iandsforening

8.15000

8.150,00

8.150

8.150

Forsikringer

5.035,07

4.802,57

4.800

5.100

Udgifter ialt

129.838,96

174.584,06

176.550

262.950

47.113,02

1.607,48

0

-86.000,00

Kontingent

Leje strandhuse
Arealleje toiletbygning

Renteindtgter

Diverse indtgter
lndtgter ialt
Udgifter:

Generalforsamling, Møder
Broer, ophalersted
Veje
Afvandingssystem

FllesareaIer
Gayer

Aretsresultat

Balance pr. 31. marts 2022
Aktiver:

523.235,47

Bank

0,00

Tilgodehavende

523.235,47

Aktiver lalt

Passiver:
Forudbetalt leje tra
strandhusene

42.483,60

433.638,85

Egenkapital primo

-__________

Arets resultat

47.113,02

480.751,87

Egenkapital uftimo

480.75187
523,235,47

Passiver ialt
BestyreIsesbemrkninger:

1. april2022
Finn Nielsen, kasserer

Revisionspátegninci:

Regnskabet er revideret,
beholdninger afstemt og alt
fundet 3 orden.
16. april 2022
7. april 2022

I.

'_'L.u

1

L

'

(L -J

Inger Marie Pedersen
Thomas Abildgaard
Revisor
Revisor

Kommentarer til renskab 1.4.2021- 31.3.2022

Arets resultat udviser et overskud p kr. 47.113,02 mod et budgetteret 0 resultat lndtgter og udgifter er sam
forve nted e.
Egenkapital 31.3.2022 er kr. 480.751,87, som svarer til

Ca.

kr. 2.950 pr grundejer.

Alle 163 grundejere har betalt. 18 valgte ikke at betale
inden 28.2. Efter rykkere valgte kun 4 at betale rykkergebyr
Kontingent:

lndtgter:
5.

Leje strandhuse:

Al l&rmhdldjere har betalt vkd

i 611

0.W)

teir4gu&t18rligt efter pristalsregu leringj

mune. Lejtheàrligt efter pristalsreguleringjvfr. Da nmarks Statistik

Arealleje toiletbygning:

Renteindtgter:

Ingen

Negativ rentetil Sydbank kr. 2.806,88

Diverse indtgter:

4 rykkergebyrer a kr. 100,-

Gebyrer til Sydbank kr. 1.495

Samlet I regnskabsperiodenkr. 4.301,88 mod
Udgifter:

budgetteret kr. 3.400,

-

Generalforsamling, Møder: Der harvret afholdt generalforsamlingog bestyrelsesmøder

I alt kr. 17.928 mod budgetteret kr. 22.000

Broer,ophalersted:

kr. 4.585,50 mod budgetteret kr. 15.000,

Veje:

kr. 30.989,43 mod budgetteret kr. 28.000
Posten indeholder granitskrver, reparationer, vej bump m.v.

Afvandingssystem:

kr. 9.281,25 mod budgetteret kr. 50.000

FllesareaIer:

Kr. 40.185,40. lndeholder udgifter til vedligeholdelse af arealerne, herunder rensning/spulingaf

Gayer:

Som budgetteret

Kørselsgodtgørelse

kr. 2.216,93

-

budgetteret kr. 1.700,-. Flere fysiske møder, bl.a. med Kommunen vedr. vedligeho

Fritidshus.Landsforening:

Landsforeningen kr. 50,- pr. grundejer

Kontingenttil

Forsikringer:
som budgetteret

-

som budgetteret

Mind re stigning I forsikringsudgifter men dog stort set

Egenkapital 1.4.2021 kr. 433.638,96 med tilIgafârets
overskud kr. 47.113,02 giver egenkapital 31.3.2022 p kr. 480.751,87

Balance or. 31.3.2022:

pa foreningskonto I Sydbank.

Aktiver:

i alt kr. 523.235,47 som indestr

Passiver:

Forudbetaltleje fra 8Strandhuse kr. 42.483,60. Lejenforfalder 1.4.2022.

Budaet 1.4.2021 til 31.3.2022:
Der budgetteres med et 0 -resultat

lndtgter:

teITrledr. 4.000,- fordelt sâledes:

I

Bankgebyr foreningskonto kr. 1.200,

Udgifter:

Kontorhold:

Scm foregaende

ar kr. 8.000

Negativ rente bankkonto kr. 2.800,

Generalforsamling,møder: som foregaende 5r kr. 22.000,

Broer, ophalersted:

budgetteres med kr. 100.O00,

Veje:

budgetteres med kr. 28.000,

-

Afvandingssystem:

budgetteres med kr. 50.000,

-

Fllesarealer:

som foreg5ende 5r kr. 35.000,

Øvrige udgiftsposter:

som foregâende

ar

-

-

-

afsat midler tIl ny badbro

-

Udgifter I alt kr. 176.950,

-

Bestyrelsen forslr undret kontingent kr. 750,- 8r11gt pr. grundejer

31.3.2022

Finn Nielsen

-

kasserer

Regnskabet btev godkendt.

AD 4. Eventuefle forsiaci fra bestyrelsen og med lemmer
Bestyrelsen foreslàr, at reglerne for grsslâning ndres til at glde alle dage fra kL 09.00, til 18.00 med
pause meHem kl. 12.00 til 14.00. Lardag kun tilladt 09.00 til 12.00. Torsdag dog tilladt fra kl. 09.00 til
18.00 uden pause.

Efter livlig debat om emnet gik dirigenten over til afstemning ved hndsoprkning: 14 stemte for
og 10 stemte imod forslaget. Forslaget er vedtaget.

AD 5 Vaig af bestyrelsesmedlemmer
Finn Nielsen
Allan Møller Hansen
Tage Rasmussen
.

-

pa vaig er:

De blev aVe 3 genvatgt.

AD 6 Vaki af 2 bestyrelsessuppleander pa vaig er:
Morten Frederiksen og Claus Orland Nielsen
-

De blev begge genvalgt.

AD 7. Vatg af 2 revisorer pa vaig er:
lnger Marie Pedersen
Thomas Abildgaard
-

De blev begge genvalgt.

AD 8. Valci af I revisorsuppleant
Elsebeth Lundgreen, Vibevej 2
Hun blev genvalgt.

8.

Ad 9. FremIggelse af budget op vedtapeise af kontinpent for indevrende regnskabsâr.
Bestyreisen foresr undret kontingent pa kr. 750,00.
Dette biev vedtaget.

AD 10 Eventuelt.
Fra Lrkevej biev der forespurgt til den nye renovationsordning.
Bestyreisen svarede, at man endnu ikke havde hørt noget fra Faaborg Midtfyns Kommune.
Nar bestyreisen hører nrmere, vii der blive sendt info ud til aile grundejere.
Fra Svanevej 21 biev der forespurgt, hvorfor der kun var opsat 2 bump p vejen nr de
sidste generalforsamlirig var blevet stillet 3 bump i udsigt.
Formanden svarede, at vi lige vii se tiden an om 2 bump er nok og hvis dette ikke er
tiifidet, sá vii der komme et tredje bump.

pa

Fiskerstien 22 nvnte at "Blind vej" skiltet i begyndeisen af Knoidsvej var heit dkket af
bevoksningen og derfor ikke informerede bilisterne orn, at det var en blind vej
Bestyreisen vii tage kontakt til FMK med henbiik p& at f gjort skiltet syniigt igen.
Det biev nvnte fra flere grundejer, at der er probiemer med muslingeskalier pa
trapperne ved badebroen, sa der er fare for at de badene far skrammer ved opstigning.

Søren Dam opfordrede alie tii, at man tog en skraber/hakkejern med en gang
imeiiem og rensede trapperne for skailerne.
Der biev forespurgt, om man kunne fã referater fra bestyreisesmøderne.
Forrnanden svarede, at det ikke var hensigtsmssigt, da der oRe blev diskuteret emner
som ikke var relevant at viderebringe tii grundejerne.
Era Vibevej biev emnet om høje trer igen bragt pa banen.
Eormanden svarede, at man skuile tage en snak med ejeren af grunden hvor tret/trerne
star, det vii I de fleste tiifide (øse probiemet.
Da der ikke var mere under eventueit -takkede dirigenten for god ro og orden og
formanden takkede dirigenten for god og kompetent ledelse af generaiforsamlingen.
Referat godkendt

/

2022

¯2 7/J
Jan Hplimén

esen

..-'Oirigent
Referent: Tage Rasmussen

Niis Aaskov
Formand
9.

