Skødshoved Lodsejerforening
c/o Claus Pytlich
Poppelvænget 12
8420 Knebel

Dato: Skødshoved, 7. sept. 2020
Referat fra generalforsamling 6. september 2020.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Niels Juul blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at den udsatte generalforsamling var lovlig indvarslet, idet den
ordinære generalforsamling i foråret ikke kunne gennemføres pga. Corona-regler.
Et medlem anførte, at indkaldelsen ikke var identisk med den oprindelige. Dette skyldtes
en ren kosmetisk tilføjelse i pkt. 4a fra sekretærens side.
2. Formandens beretning
En af den nye bestyrelses første tiltag var, at opsige samarbejdet med vor hidtidige
webadministrator og lave en ny hjemmeside. Det betyder, at vi lettere kan holde siden
opdateret og håndtere emails. Fremover vil indkaldelser og opkrævninger blive udsendt
som emails i den udstrækning vi har adresserne. Send derfor venligst en email med
Vejnavn og Nummer til kasserer@skoedshovedlodsejerforening.dk eller send den fra
hjemmesiden. På www.skoedshovedlodsejerforening.dk finder du alle relevante
oplysninger.
På sidste års generalforsamling lovede den nyvalgte formand at arbejde for en ny bro over
Stenbækken ved havnen. Den var klar til Sct. Hans, som blev afviklet traditionen tro med
båltale, sang og musik. Vejret var i den grad med os, så rigtig mange var mødt frem.
Foreningens fornemste opgave er at sørge for, at vores veje er fremkommelige. Dog har vi
ikke snerydningspligt. I foråret og hen over sommeren gik det rimeligt, men hen over
vinteren har det været svært at konkurrere med den megen regn. Visse strækninger har
været meget hullede. Men vores vognmand påstår, at han skal have 8 dage med
sammenhængende tørvejr for bedst at kunne reparere de mange huller. I værste fald er
det ellers direkte spild. Når vi så har fået vejene sat i stand, oplever vi desværre, at der så
køres for stærkt især på de lange lige stræk. Der er altså maks. 20 km/t. På asfaltvejen i
sommerhalvåret 40 km/t.
I juli måned var bestyrelsen rundt i hele vort område med to formål: dels at besøge de
ejere, som vi har savnet i vores medlemskreds, dels at gøre opmærksom på hos nogle, at
man selv skal sørge for beskæring og græsklipning af det areal, som er mellem skellet og
selve vejbanen. Man har ligeledes pligt til at holde det grønne i ave, hvis man har en sti
eller en såkaldt redningsvej i sit skel.
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Vi har i bestyrelsen glædet os over, at så mange er blevet så miljøbevidste, at de på eget
initiativ samler affald på stranden. Vi ser jævnligt både grupper og enkeltpersoner med
sække eller spande samle affald på dele eller hele vor strand. Hvor er det dejligt at opleve!
Vi har gennem mange år haft en årlig strandrensningsdag i det tidlige forår. Den har vi
sløjfet indtil videre. Kun få mødte op, hvorfor det kun blev området omkring havnen, som
blev renset. Et forslag fra et medlem om at holde stranden nord for havnen fri for tang, har
bestyrelsen ikke kunnet støtte.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer. Husk at fred, fordragelighed og
hjælpsomhed ofte er elementer, som gør livet i sommerhus meget bedre.
3.Regnskab –herunder fastsættelse af kontingent for 2021
Knud F. Andresen (sekretær) fremlagde regnskabet da den tidligere kasserer ikke
ønskede genvalg og efter eget ønske fratrådte i foråret.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt.
Kontingent for 2021: kr. 300,4. Valg
a)

Ny kasserer for 2 år:
Ny sekretær for 1 år:

Knud F. Andresen
Jens Bisgaard-Petersen

b)

1 suppleant for 2 år:
1 suppleant for 1 år:

Hans Midtiby
Casper Bisgaard-Petersen

c)

Ny revisor:

Christian Hagensen

d)

Ny revisorsuppleant:

Jørgen Svenningsen

5. Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
6. Eventuelt
Hastighedsdæmpning:
Ud for Birkevænget 12 og flere adresser, er der etableret vejbump for at dæmpe
hastigheden og mindske støvgenerne. Trods det ædle formål er det ulovligt og sker for
egen regning og risiko. En løsning kunne være, at foreningen dæmper sin iver for
udbedring af huller og undlader beskæring så der opstår naturlige chikaner. Foreningen
udlægger et saltbaseret produkt DUSTTEX med jævne mellemrum for at dæmpe
støvgenerne. Læs mere om vejbump: https://www.syddjurs.dk/private-faellesveje-i-byer
Mogens Aagaard, Vibevænget 4: Bekymring over vejenes tilstand og spørgsmål om
kystsikring.
Vejenes tilstand er behandlet i formandens beretning og kystsikring er et privat anliggende
mellem grundejer og Kystdirektoratet. Ansøgningsskema kan hentes på hjemmesiden.
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Ole Momsen, Zion 29: Anlæg af tennisbane på havnen.
Foreningen driver ikke idrætsaktiviteter men interesserede kan kontakte Ole.
Til slut takkede formanden dirigenten for indsatsen og Jens Munkholm for sit mangeårige
virke i bestyrelsen.

Skødshoved d. 7. september 2020
Knud F. Andresen
Sekretær
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