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Dato: Skødshoved, maj 2019 

Referat fra generalforsamling 17. marts, 2019. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Niels Juul blev valgt. 

 

2. Formandens beretning 

Traditionen tro holdt vi strandrensning 8. april. Vejret var dårligt, det er det jo ofte i april. 
Fremmødet var usædvanligt 

ringe, så ringe at man måske skulle aflive den tradition – måske nogle medlemmer har 
kommentarer til det! 

MEN vi prøver igen i år med strandrensning lørdag den 6. april kl. 10:00.  VI MØDES VED 
PAKHUSET. 

Vores største tradition er Sct, Hans aften, hvor mange af vore medlemmer og andre 
strømmer til. 

2018 blev ikke vores Sct, Hans aften. 

En længerevarende hede/ tørke forbød afbrænding i en stor del af landets kommuner, 
også vores, så desværre ingen bål – 

men vi har heksen i hel stand til i år! 

Vi håber på Sct, Hans vejr i år. 

Grenmateriale – og kun grenmateriale henlægges indenfor afspærringen. 

Bestyrelsen synes, vejene har været i rimelig god stand det meste af året. 

Der har i perioder manglet bump på stamvejene. Årsagen var at vi mistede en af vores 
mangeårige vejfolk, der afgik ved 

døden efter en kranulykke – som sikkert mange er bekendt med. 

Efter denne tragiske hændelse skulle man i firmaet ændre nogle arbejdsgange, og vi 
forholdt os selvfølgelig afventende. 

Ved forårsrenoveringen af vejene vil de kendte bump blive genetableret. 

Det ser ud til Firbenet kører rigtig godt. Mange har udtrykt begejstring for forbindelsen. 

Skødshoved Lodsejerforening 

c/o Claus Pytlich 
Poppelvænget 12 
8420 Knebel 
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ET STORT HJERTESUK – i år har vi 321 betalende medlemmer, noget mindre end de 
tidligere år. Vi appelerer til, at 

medlemmerne betaler, når vi opkræver. Det kan ikke være rigtigt, at bestyrelsen fortsat 
skal rykke en til to gange hen over 

sommeren for at indkræve det beskedne beløb det koster, at få vejene vedligeholdt. 

Til slut en tak til bestyrelsen og vore samarbejdspartnere for godt samarbejde i det 
forgangne år 

 

3.Regnskab –herunder fastsættelse af kontingent for 2020 

Jens Munkholm fremlagde regnskabet der efterfølgende blev godkendt. 

Kontingent for 2020: kr. 300,- 

 

4. Valg 

a) 2 bestyrelses medlem for 2 år 

På valg Poul Kokholm (modtog ikke genvalgt) 

Valgt:  Claus Pytlich 

 

På valg: Hans Jørgen Nielsen (fraflyttet) 

Valgt: Knud F. Andresen 

b) 1 bestyrelsessuppleant for 2 år 

På valg:  Jørgen Svenningsen (genvalgt) 

c) revisor 

På valg: Claus Pytlich (valgt til bestyrelsen) 

Valgt: Jens Bisgaard-Petersen, Snerlevej 8 

 

d) revisorsuppleant 

På valg: Finn Steen (genvalgt) 

 

5. Indkomne forslag.  Sendes til formanden senest d. 01-03-19 

Forslag om rensning af stranden for tang i bugten til højre for havnen (Casper Bisgaard-
Petersen, Snerlevej 4) 

Bestyrelsen vil drøfte forslaget på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

6. Eventuelt 
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Forsamlingen debatterede hvordan foreningen kan få flere medlemmer til at melde sig ind. 
Bestyrelsen vender tilbage. 

 

Mødet sluttede, som sædvanlig med en debat om hvem der kan gøres ansvarlig for den 
stigende tilsanding af bugten, Molslinjen, Aarhus Havn eller blot naturen. Heller ikke denne 
gang blev der placeret et entydigt ansvar. 

 

Konstituering: 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: 

 

Formand: Claus Pytlich, Poppelvænget 12 

Kasserer: Jens Munkholm, Teglværksvej 16 

Sekretær: Knud F. Andresen, Fasanvænget 16 

 

 

Skødshoved d. 9. maj 2019 

 

 

Knud F. Andresen 

      Sekretær 


