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Referat fra  

Generalforsamlingen i Fuglsø Strand Brolaug d. 24. juni 2020 på 

Fuglsøcentret 
 
Til stede: Marianne Bach (MB), Grundejerforeningen Oversø 
                Peter Brinks (PB), Fuglsøcentret 
                Mogens Kjærgaard (MK), Grundejerforeningen Eskildhøj 
                Kay Skyt (KS),  Repræsentant for grundejere i Vejforeningen Fuglsøvig 
                Grundejerforeningen Fuglsø Hede var ikke repræsenteret  
 
Referat: 
1: Valg af dirigent:  
MB påtog sig opgaven 
 
2: Formandens beretning. 
Der blev udvekslet generel information om broens tilstand, hvor det har været nødvendigt at få en 
ny sidetrappe, da den gamle var blevet ødelagt, sandsynligvis pga. en påsejling/fæstning af den 
ponton, der hører til undervandsbanen.  
Der har været problemer med at sætte den nye trappe op, da der er for lang, og ikke kan graves 
ned. Det er efterfølgende ordnet og trappen sat op. 
Broen har ellers ikke taget skade af at stå vinteren over, men der vil blive undersøgt om den er 
sunket og derfor tages helt op til efteråret. 
 
PB har efterfølgende talt med leverandøren  - Modulbro - af broen, som bekræfter at broen ikke         
er sunket. 
Dækpladerne blev monteret omkring 1. april, og planlægges at blive optaget i uge 43 eller 44, 
afhængigt af vejret. 
 
3: Økonomi: 
PB orienterede om skiftet fra Sparekassen Djursland til Nykredit. 
Der var en balance pr. 31.12.2019 på DKK 5.665,19.  Ved generalforsamlingen var den DKK 
7.765,19. Der er ingen skyldige poster pr. 27.6.2020. 
 
MB har ønsket at der bliver tilføjet at 2 større betalinger for brofag og sidetrappe, har betydet, at           
regnskabsåret gav et underskud efter indbetalingerne i 2019, hvilket kan medføre, at vi skal tage 
stilling til nye indbetalinger i 2021. 
 
4: Budget og kontingent: 
Det blev vurderet, at der ikke er behov for yderligere kapital i 2020, hvorfor kontingentet sættes til 0 
kr.  
KS vil tage kontakt til Karpenhøj, Nationalparken samt Natur Styrelsen for et teste om vi eventuelt 
kan få tilskud derfra.  
 
Efterfølgende har KS fået kontakt til Kristian Herget fra Nationalparken. 
Han står for havaktiviteterne på Fuglsø Strand, og har udvist velvilje til at deltage i omkostningene 
for den ødelagte trappe. Kopi af faktura fra Modulbro er sendt til Nationalparken, og KS følger op. 
              
5: Valg af bestyrelse og suppleanter: 
Der var genvalg af medlemmerne i bestyrelse og suppleanter for Grundejerforeningen Oversø og      
Vejforeningen Fuglsøvig. 
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For Grundejerforeningen Eskildshøj er Mogens Kjærgaard medlem af bestyrelsen, og  Anna 
Elisabeth Lunders suppleant.  
For Fuglsøcentret er Peter Brinks er medlem af bestyrelsen og Laura Salomonsen er suppleant. 
For Grundejerforeningen Fuglsø Hede er Anne Livbjerg Hansen medlem af bestyrelsen og 
Ole Landhoff Jensen suppleant. 
 
6: Indkommende forslag:  
Der var ikke indkommet forslag 
 
7: Næste generalforsamling holdes 19. juni 2021 
 
 
Referent: Kay Skyt den 14 juli 2020 
 


