
 

 

 

Referat af Generalforsamling i Kongsmark Strandhuse 6/9-2020. 
 

 

Efter at det blev konstateret at Generalforsamlingen var indkaldt efter de 

gældende regler, startede vi den udsendte dagsorden. 

 

Valg af dirigent: Anne Grethe Hansen blev valgt. 
 

Formand Carl Cristian Christensen aflagde beretning, som blev godkendt. 

Denne ligger snart på vores hjemmeside. 
 

Sortspættevej som er vores største opgave blev diskuteret. 

Bestyrelsens forskellige løsninger for at mindske støv samt fart, plus de 

økonomiske konsekvenser blev diskuteret, se også nyhedsbrev på vores 

hjemmeside. 

 

Der var opbakning til en løsning med granitskærver, samt et tættere 

samarbejde med vores naboforening. Dette for at undgå 

uoverensstemmelser da de deltager i omkostningerne til vejens 

vedligehold.  

 

Det undersøges om vi på sigt kan få disse skærverne behandlet med bitumen, 

der er en lim, som får skærverne til at blive liggende og efter 1-2 år virker 

som asfalt. 

Der skulle være minimal vedligeholdelse i 10- 15 år. 
       
 

Fibia starter med at grave snart og mener at de når vort område i foråret, 

men mon ikke vi skal regne med sommeren 2021. Vi ved jo ikke hvad 

vinteren bringer. 
 

Regnskab blev godkendt. 
 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Valg af bestyrelse og konstituering af denne. 
 

Formand: Carsten Pihl-Larsen 

Kasserer :Anne Grete Hansen 



Sekretær: Dan Karlsson 

Medlem/Webmaster: Klaus Dilling Munk 

Medlem: Jørgen O. Nielsen 

 

Bestyrelsessuppleant: Søren Thage 

Revisor: Klaus Bech Thomsen 

Revisorsuppleant: Kirsten Nielsen 

 

Under eventuelt. 
 

Der blev bedt om bedre vedligehold på Stormmågevej, især i svinget hvor 

den møder Regnspovevej. Ud over noget tung trafik fra byggearbejde har 

der været kørt voldsomt ræs af lejere af et sommerhus. Vores vejmand 

bliver kontaktet. 
 

Under eventuelt blev der orienteret om et forslag fra en af vores 

naboforening om at arbejde på et aktivitetsområde på deres fælles- 

areal. Der vil til foråret være et fælles møde med de 4 andre 

foreninger som vi i forvejen deler udgifter med omkring hjertestater. 
 

Hjertestarteren er nu tilgængelig på APP`en så alle kan finde den 

hvis uheldet er ude. 
 

Generalforsamling 2021 bliver den 20 juni 2021 i Kelstup Forsamlingshus.  

 

 

Carsten Pihl-Larsen   Anne Grethe Hansen 

 

 

Dan Karlsson   Klaus Dilling Munk  

 

 

Jørgen O. Nielsen 


