
 

Referat fra Generalforsamlingen i Fuglsø Strand Brolaug den 11.juni 2016 på Fuglsøcentret 

Til stede:  Marianne Bach (MB)  Grundejerforeningen Oversø 

                 Peter Brinks (PB)        Fuglsøcentret 

                 Jørgen Johnsen (JJ)     Grundejerforeningen Eskildshøj  

                 Kay Skyt (KS) Repræsentant for grundejere i Vejforeningen Fuglsøvig 

 Grundejerforeningen Fuglsø Hede var ikke repræsenteret. 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent. MB påtog sig dette hverv. 
 

2.  Formandens beretning. Udformede sig til generel information fra de fremmødte, hvor PB 
fortalte at der var bortkommet 3 træfag fra broen, medens den lå på stranden klar til 
opsætning. 3 nye fag er købt, sammen med nogle kiler der skal holde ”landgangsfaget” mere 
vandret. Endvidere er en af trapperne blevet repareret, hvilket i alt løb op i ca. 3.000 kr. 
Forsikringstilbud fra ”if” blev diskuteret og er ikke færdigformuleret. JJ og PB tager sig af 
den videre forhandling og orienterer MB. 
Broen er helt ok, men der blev diskuteret om vi kan modtage Haralds tilbud om at betale for 
en mere handikapvenlig trappe. Man blev enige om at vente til der evt. kommer et konkret 
forslag fra Harald. 
KS har rettet henvendelse til Naturstyrelsen om at få resten af den asfalterede vej opdateret 
og fremsat en anmodning om bedre adgangsmulighed til stranden.  Der foreligger ikke noget 
svar endnu og en rykker er fremsendt. Syddjurs Kommune vil blive kontaktet, hvis der ikke 
kommer svar fra Naturstyrelsen i løbet af sommeren. 
 

3. Regnskab for 2015. Der er en balance pr. 31.12.2015 på 22.415 kr, som ved 
generalforsamlingen er blevet til 17.392 efter udgifter til reparationer og anskaffelse af nye 
brofag. 
 

4. Budget og kontingent. Der var enighed om at vi på nuværende tidspunkt ikke har behov for 
yderligere tilførsel af kapital, så der bliver ikke tale om kontingent i år. 
 
 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.  
Fuglsøcentret genvalg af PB og Lauge Dehn som suppleant 
Grundejerforeningen Oversø genvalg af MB og Erik Wilkens som suppleant 
Grundejerforeningen Eskildshøj. JJ med Søren Moestrup som suppleant 
 



 
 
 
 
 
Grundejerforeningen Fuglsø Hede. Genvalg af Ejerne af Fuglereden med Anne Livbjerg 
som suppleant. 
Medlemmer fra Vejforeningen Fulsøvig. Genvalg til KS og Thorkild Lindquist som 
suppleant. 
MB modtog  genvalget som formand for bestyrelsen. 
 

6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 

 

7.  Eventuelt 
Det blev besluttet at broen bliver taget op i uge 43/44 
Næste bestyrelsesmøde afholdes på Fuglsøcentret den 12. november 2016. 
PB vil rundsende et oplæg til et møde på Fuglsøcentret omkring et nyt tiltag om feriebolig 
udlejning, som bedes rundsendt til medlemmer af Grundejerforeningerne og Vejforeningen. 
 
KS  
3. august 2016 
 
 
 
 


