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Referat fra Generalforsamlingen i Fuglsø Strand Brolaug 
den 20. maj 2017 på Fuglsøcentret 

 
Tilstede:    
Peter Brinks, Fuglsøcentret 
Harald R. Lie, Grundejerforeningen Eskildshøj  
Marianne Bach, Grundejerforeningen Oversø 
 
Grundejerforeningen Fuglsø Hede og Vejforeningen Fuglsøvig var ikke repræsenteret. 
 
 
Referat: 
 

1. Valg af dirigent. Marianne. 

 
2. Formandens beretning.  

Generel information: 
Broen er opsat d. 1. maj. Det har fungeret fint, at dele af broen blev i vandet 
vinteren over. Det var hurtigt at sætte broen op. 
 
Der er fortsat udfordringer med handicapvenlig adgang til stranden, så selvom 
broen har fået en fladere hælning fra sandet, er der udfordringer med at tilgå, hvis 
man ikke er godt gående. Henvendelse til Syddjurs kommune peger ikke i retning af 
mulige forbedringer på denne front. 
 

3. Regnskab for 2016.  

Udgifter i årets løb er gået til mindre indkøb af materialer til broen, enkelte nye 
træmoduler pga tyveri samt forsikring. 
Der er en balance pr. 31.12.2016 på 13.933,50 kr.  
 

4. Budget og kontingent. 

Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for yderligere tilførsel af 
kapital, så der bliver ikke tale om kontingent i år. 
 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.  

Fuglsøcentret genvalg af Peter Brinks og Lauge Dehn som suppleant 
Grundejerforeningen Oversø genvalg af Marianne Bach og Erik Wilkens som 
suppleant 
Grundejerforeningen Eskildshøj. Jørgen Johnsen med Søren Moestrup og Harald R 
Lie som suppleanter 
 
Formodede medlemmer fra: 
Grundejerforeningen Fuglsø Hede. Genvalg af Ejerne af Fuglereden med Anne 
Livbjerg som suppleant. 
Medlemmer fra Vejforeningen Fulsøvig. Genvalg til Kay Skyt og Thorkild Lindquist 
som suppleant. 
. 
 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 
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7. Eventuelt 

Det forventes optaget i oktober/november afhængig af vejr. 
Det blev aftalt, at der ikke afholdes ordinære bestyrelsesmøder i kommende år, 
med mindre der bliver akut behov. 
Næste års generalforsamling er d. 2. juni 2018 på Fuglsøcentret 
 
 
 
Referent: Marianne Bach d. 21. maj 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 


