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Referat Generalforsamling 2019 (med beretning) 

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d.16. april 2019 
Der var 33 fremmødte til generalforsamlingen på Gretbjerghus 

1. Valg af dirigent: 
Knud Rasmussen blev valgt som dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning v/formanden: 
Året 2018 startede for bestyrelsen med den fælles nytårskur d.19. januar. 

Her samles de to bestyrelser fra Hejsager Strands Vandværk og Foreningen Hejsager Strand, 

sammen med ægtefæller. 

Der blev reflekteret over 2017, samt spundet på ideer for 2018. 

En rigtig god måde at takke for fælles indsats, samt hyggeligt samvær med begge bestyrelser, 

revisorer, udvalgs ansvarlige samt påhæng. 

Tirsdag d. 20. februar afholdtes bestyrelsesmøde. 

Temaerne var Vinterbadehuset - planlægning af generalforsamling og årets aktiviteter. 

Torsdag d. 12. april afholdtes ordinær generalforsamling.  

Det årlige kontingent blev besluttet hævet til 150,- årligt. 

Ole Bang Jensen takkede af som næstformand efter 19 år, og Finn Morthorst blev valgt ind i 

bestyrelsen. 

Ligeledes stoppede Kjeld Jepsen i bådelauget, og Hans Jørgen Snitkær som bålansvarlig. 

Der blev snakket sauna byggeri og økonomi og nøgler for vinterbadehuset. 

Initiativbænken blev videregivet til Bente Hoffmann. 

Tirsdag d. 17. april var der konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Finn Morthorst erstattede Ole 

som næstformand. 

Efterfølgende evaluering af Generalforsamlingen – status på Skvulp. 

Planlægning af Sankt Hans - strandrensning - strandfesten samt Loppemarked.  

Tirsdag d.8. maj blev ristene ved slæbestedet kørt til og lagt, og slæbestedet blev åbnet for sæson 

2018. Tak til bådelauget! 

Fredag d.11. maj blev affaldsstativerne sat op på stranden. 

Søndag d.20. maj blev nye opslagstavler opstillet, og taget i brug. 

SKVULP er blevet lavet færdig og sendt til trykker midt i maj, og blev omdelt sidst i maj.  

Her vil jeg gerne opfordre alle til at få sat husnummer på eller ved huset.  

Efter planen skulle badepontonen have været søsat sidst i maj, men som bekendt opgav vi helt at 

søsætte den! 

http://www.hejsagerstrandforening.dk/
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Lørdag d. 16. juni er der arrangeret hjemmeværnsdag. 

Her stillede to dygtige førstehjælpsinstruktører med flere førstehjælpsdukker og 

fire hjertestartere, og der var lagt op til en rigtig lærerig dag. 

Desværre var vejret ikke med os, og efter et meget skuffende fremmøde, afsluttede vi 

arrangementet efter tre timer. 

Lørdag d. 23. juni fejres Sankthansaften. 

Der var lavet Sankthansbål, Ole havde sørget lastbil, og Gunnar for forstærkeranlæg.  

De velkendte musikere sørgede for lidt hyggeligt stemning med deres musik før båltalen, og de 

spillede efterfølgende under fællessang. Desværre for sidste gang! 

Byrådsmedlem Allan Emiliussen holdt årets båltaler.  

Og som altid holdt de bålansvarlige et vågent øje med Sankthansbålet. 

En TAK til jer alle for jeres indsats ved aftenens arrangement! 

Mandag d. 2. juli, var der traditionen tro den årlige sti- og strandrensning. 

Alle fremmødte blev sat i sving! 

Aftenen afsluttedes henne ved strandgrillen, hvor foreningen var vært med en øl/vand, slik til de 

unge, og traditionelle sukkermadder til alle.  

Tak til alle fremmødte. 

Lørdag d.28. juli holdtes strandfest henne på parkeringspladsen ved Hejsager grill. 

Som altid et godt arrangement med god tilslutning og en rigtig god stemning. 

Stor TAK til festudvalget for jeres store arbejde.  

Søndag d. 29. juli holdes loppemarked på pladsen bag strandgrillen og i festteltet. 

Vejret var kanon, og der var mange spændende boder. Et godt besøgt arrangement og god 

tilslutning af udstillere.  

En stor tak til Bente for arrangementet! 

Tirsdag d. 28. august holdt vi igen bestyrelsesmøde. 

Temaerne på mødet var evaluering af Skvulp – Hjemmeværnsdag - Sankt Hans arrangementet -

strandrensning – strandfesten og loppemarkedet. 

Det løbende vedligehold af slæbestedet samt arbejdet med affaldsstativerne blev ligeledes 

drøftet. 

Fredag d. 14. september blev Blå flag taget ned, og de offentlige toiletter lukket, på nær det ved 

slæbestedet. 

Aftalen med Haderslev kommune er, at rengøringen ændres fra daglig til 2 gange pr. uge og hvor 

toiletterne holdes åbne indtil efter uge 42. 

Lørdag d. 27. oktober fjernes ristene ved slæbestedet og området gøres vinterklar. 

Finn Morthorst havde sørget for at der var mødt flere hjælpere op, så arbejdet blev hurtigt klaret. 

Opgaven blev afsluttet med grill pølser og en øl. Efterfølgende blev alle ristene kørt i vinterhi. 
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En TAK for indsatsen til bådelauget for deres løbende vedligeholdelse af 

slæbestedet, og optagning denne dag. 

Tirsdag d. 13. november holder vi årets sidste bestyrelsesmøde. 

Her drøftede vi alternative løsninger til slæbestedets rampe – badeponton – nye bænke ud for 

Strandby 20 – samt økonomi. 

Et kommende saunabyggeri blev ligeledes diskuteret - ny lås og nøgler til vinterbadehuset og en 

betalingsform – samt dato for nytårskuren. 

De vilde kaniner 

Denne vinter er bestanden blevet reduceret med 29 stk.  i perioden september – december.  

Det er jæger Keld Carlsen og søn, Hejsager Strandby 169, som går i områderne: Solbæk -Strandby - 

Fredskovparken – og på min eng.  

Tilladelsen fra Kommunen til regulering gælder for 5 år ad gange, og udløber 2020! 

Keld ønsker en opdatering af tilsagn fra lodsejerne. 

(Mail til FHS: Navn, adresse, matrikelnummer, og tilsagn om regulering på grunden) 

Derudover er der nedlagt ca. 20 stk. ude på engene bag strandgrillen og ud mod skydebanen, hvor 

John Carstensen har tilladelse af de enkelte lodsejere og forpagtere til at skyde kaniner. 

Det var i korte træk aktiviteterne i 2018! 

 

Vi i bestyrelsen håber på jeres fortsatte opbakning og støtte til foreningen, og det arbejde der 

gøres hen over sommersæsonen. 

Det er for jeres alles skyld, vi gør det! 

Derfor har vi også rigtigt meget brug for jeres tilbagemelding og evt. ønsker til forbedringer og nye 

tiltag, som vi kan prøve at arbejde med i foreningen. 

Der er over 360 husstande ved Hejsager Strand, hvoraf kun ca. 220 er medlemmer af foreningen. 

Jeg håber ikke at de godt 140 husstande, der ikke er medlem, går med uindfriede forventninger til 

foreningen, og af den grund ikke ønsker medlemskab. 

Vi er en interesse forening, og såvel bestyrelse som alle vore udvalg gør vores bedste for at indfri 

jeres forventninger, og opnå de bedst mulige forhold ved stranden, som det hedder i vore 

vedtægter. 

Til resten af bestyrelsen og alle vore trofaste hjælpere ved vore arrangementer og slæbested vil 

jeg gerne sige MANGE TAK for jeres indsats og samarbejde i 2018! 

Jens Georg kvitterede for en god beretning og for et godt arbejde - børnene håber på at 

tømmerflåden kommer i vandet i år - efterlyser en hjertestarter koordinering i området........ Jens 

Georg kunne endvidere oplyse han havde stillet en bænk på stranden i området, hvor han har 

sommerhus. 
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Køreriste og pløkker herunder omkostningen hertil blev livlig drøftet, men da der er brug for nye af 

begge dele er der ingen vej uden om - Morten Frees Fåborg vil gerne se på muligheden for indkøb 

af ristene, så han skal have oplyst størrelse og antal. (husk at søge om tilskud fra kommunen) 

Formanden efterlyste hvem der havde stillet 2 nye bænke op ved toilettet/slæbestedet, og kunne i 

den forbindelse oplyse at der hjemkøbes 2 nyt bænke til området ved svinget, FW hjemkøber, men 

det betyder samtidig alle de nuværende bænke fjernes. 

3. Regnskab - budget - kontingent /kasseren: 
Kassereren Bente Hoffmann gennemgik regnskabet og formanden gennemgik budgettet. 

Til regnskabet var der fra Flemming Kyed spørgsmål til vedligeholdelse kontoen på 7.516,- kr., 

Bente kunne oplyse at der var hjemkøbt 3 nye opslagstavler i årets løb. 

Indbetaling/opkrævningen af kontingent blev også dette år drøftet - det vil hjælpe kassereren 

meget, hvis alle husker at skrive navn på hvem det er som overfører beløbet. 

Kassereren kunne oplyse at årets underskud på 5.336,- kr. faktisk er 3000,- kr. mindre, da vi har et 

beløbet til gode fra Haderslev Kommune, for strandrensning. 

Såvel regnskab som budget blev godkendt. - Kontingent blev uændret 150,- kr./år. 

4. Valg af formand: 
Karsten Scherrebeck-Boisen blev genvalgt. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Bente Hoffmann og Ronni Alsted Sørensen blev begge genvalgt 

6. Valg af suppleanter 
Lene Meyer og Karsten Beese Jensen blev begge genvalgt 

7. Valg af revisorer: 
Alfred Johansen og Astrid Dreijer-Nielsen blev begge genvalgt 

8. Valg af bådelaug: 
Finn Morthorst, Svend Aagaard og Ronni Alsted Sørensen blev alle genvalgt 

Karsten Beese blev nyvalgt 
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Der var ikke flere opstillere, men Bådelauget kan selv supplere efter behov 

9. Valg af festudvalg: 
Astrid Dreijer-Nielsen blev genvalgt 

Lotte Bang blev nyvalgt 

Festudvalgets formand gennem 8 år, Gunnar Andersen ønskede på grund af svigtende helbred 

ikke at genopstille.  

Foreningen Hejsager Strand kan takke Gunnar for en flot indsats med afvikling af gode og 

velgennemførte strandfester, herunder en flot jubilæumsfest i 2016. 

10. Valg af bålansvarlig: 
Poul Kristian Møller blev genvalgt 

Der var ikke flere opstillere, så der søges efter et medlem mere. 

11. Indkomne forslag: 

Initiativbænken 

Det var ej heller i år vanskeligt at finde en værdig modtager af initiativbænken, da Svend Ågård 

gennem flere år har ydet en solid indsats i bådelauget, så med applaus fik Svend overrakt et 

diplom og konen en flot buket blomster med tak for lån af manden. 

Vinterbadehuset 

Formanden informerede om "foreningen" bag planerne om en sauna og gerne i forbindelse med 

Vinterbadehuset. 

Det blev livligt drøftet med synspunkter for og imod - imod - fordi det måske kan blive starten på 

mere byggeri på stranden, for- fordi en sauna kan vise sig at blive et aktiv for ejer og udlejer af 

sommerhuse i området. 

Der er lagt op til at Haderslev Motion (Vinterbaderne) og Sauna projektgruppen må finde en fælles 

løsning. 

Flere af de fremmødte ser gerne at strandforening kommer af med huset. 

Generalforsamlingen gav bestyrelsen beføjelse til at træffe en endelig beslutning om 

Vinterbadehusets fremtid. 
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Slæbestedet 

Formanden informerede om tanker/muligheden for en bom ved slæbestedet, 

der åbnes via en eller anden form for betaling, hver gang den bruges. Derved sikres, at de der 

bruger slæbestedet, også betaler for brugen. 

En ny bom vil koste omkring 50.000 kr. og vil kunne tjenes hjem i løbet af 8 -10 år, da der tidlige år 

med mere opsyn kom omkring 5.000,- kr. i bøssen, mod f.eks. i år kun små 2000,- kr. 

Ole Bang mente nok han kunne finde en brugt bom. 

Medlemmer af foreningen skal betale mindre end ikke medlemmer, der var en enkelt deltager, der 

mente det skal være gratis for medlemmer. 

Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med en bom løsning 

12. Eventuelt: 
Der var ikke noget under dette punkt, så dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til 

formanden, der takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og så blev der serveret. 

Referent: 

Finn Wohlert 
Sekretær 

27. april 2019 

 

___________________________ 
Dirigent 

___________________________ 
Formand 

 

Bestyrelsen: 

Næstformand: 
 
___________________________ 
 

Kasserer: 
 
___________________________ 
 

  
Sekretær: 
 
___________________________ 
 

Bestyrelsesmedlem: 
 
___________________________ 
 

 

 


