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SEBG ordinær Generalforsamling 2021 
Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 19.30 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82, Strøby Egede, 4600 Køge  

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Fremsendte forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Formand og alle bestyrelsesmedlemmer er på valg  
6. Valg af suppleanter 

Alle suppleanter er på valg 
7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant  

Alle er på valg 
8. Eventuelt 

 
1: Valg af dirigent og stemmetællere 
1.1 Dirigent  
Valgt som dirigent: Dorthe Winberg 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annoncer i Stevnsbladet. Der 
havde været udfordringer med læsbarheden af 1. indrykning i Stevnsbladet grundet en teknisk fejl. 

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig. 

1.2 Stemmetællere 
Følgende blev valgt som stemmetællere 

 Tina Lynegaard 
 Vichy Løvskjold 

2: Formandens beretning 
Se formandens beretning (PDF). 

Derudover supplerede Christian Weber omkring brolaug – vi har behov for frivillig hjælp til at sætte 
badebroerne op og til at tage dem ned. 

Andreas Vestergaard orienterede om formålet med den nye hjemmeside og det nye medlemssystem. 

Viggo Boe orienterede omkring hans arbejde med høringer og lokalplaner. 

Mogens Jappe ønskede om at få ryddet op på stranden ved Ege. 
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3: Regnskab og budget 
Begge forelagt af kasserer Christian Weber 

3.1 Regnskab 2019/2020 (01.04.2019 -> 31.03.2020) 
Kommentarer til regnskabet: 

 Regnskab mangler underskrift. 

Regnskab ikke godkendt pga. manglende underskrifter. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

3.2.1 Regnskab 2020/2021 (01.04.2020 -> 31.03.2021) 
Kommentarer til regnskabet: 

 Regnskab mangler underskrift. 

Regnskab ikke godkendt pga. manglende underskrifter. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

3.2.2 Budget 2020/2021 (01.04.2021 -> 31.03.2022) 
Kommentarer til budgettet: 

 Regnskab mangler underskrift. 

Budget ikke godkendt pga. manglende underskrifter på regnskab 2020/2021.  
Punktet tages op igen ved ekstraordinær generalforsamling. 

4: Fremsendte forslag 
1. Forslag til vedtægtsændring §1 stillet af Bestyrelsen: 2. afstemning 

Christian Weber ridser baggrunden for forslaget – det er en renskrivning og præcisering af §1 SEBGs 
formålsparagraf. 1. Afstemning: For: 42, Imod: 2. Der er mere end 2/3 opbakning. Forslaget skal 
stemmes om igen på næstkommende GF i 2020. 

2. Forslag om vedtægtsændring vedr. opkrævningsmetode 

3. Motivering for kontingentstigning herunder øgede udgifter til: Bogholder, øget serviceniveau 
generelt (vedligeholdelses af strande, pladser og stier, hjælp til optagning/isætning af bro), nye projekter 

Beslutning: 
Alle punkter rykkes til næstkommende ekstra ordinære generalforsamling. Alle punkter skal uddybes 
nærmere og motiveres.  
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5: Valg af formand 
På valg: Rikke Groth Krumbach  
Formand valgt: Rikke Groth Krumbach 

 
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer per 26. oktober 2021 
Den samlede bestyrelse er på valg, da sidste års generalforsamling måtte aflyses grundet restriktionerne 
pga. COVID-19. 

Da alle bestyrelsesmedlemmer er på valg, trækker bestyrelsen lod under konstitueringen om hvem der skal 
være valgt for 1 eller 2 år. 

Bestyrelse valg/genvalgt: 

1. Viggo Boe (genvalgt) 
2. Rikke Groth Krumbach (genvalgt som formand) 
3. Christian Weber (genvalgt) 
4. Andreas Vestergaard (genvalgt) 
5. Eric Danielsen (genvalgt) 
6. Niels-Thomas Ackermann (nyvalgt) 
7. Peter Wulf (nyvalgt) 

 

7: Valg af suppleanter 
Der blev valgt nye suppleanter: 

 Tina Lynegaard (nyvalgt) 
 Andreas Glentemose (nyvalgt – udgår af bestyrelse, men indtræder som suppleant.) 

 

8: Valg af bilagskontrollanter 
 Rita Gandløse (nyvalgt) 
 Pia Rokkjær (nyvalgt) 
 Suppleant: Mogens Jappe (nyvalgt) 
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9: Eventuelt 
Oplæg af Anette Mortensen 
Input til vinterbadeklub/sauna/badeanlæg – tag kontakt til Rødvig badeklub. 
Ros til bestyrelsen og medlemmer for løbende dialog med kommunen. 
Anette Mogensen tilbød sin hjælp ift formalia omk afholdelse af generalforsamling via sit netværk 

Oplæg fra Viggo Boe 
Annoncerer for valgmøde i Strøby Hallen onsdag d. 27/10-21. 

Oplæg fra Christian Hammer Pilegaard 
Vedr. etablering af vinterbadeklub – kontakt ham hvis man har lyst til at være med. Evt. kontakt via SEBG. 

Anne Holt 
Har tidligere i anden sammenhæng undersøgt brugen af udendørs træningsfacilitet: Erfaringen var her, at 
det var en skidt ide, da de sjældent bliver brugt. 

Johs – formand for GF Lemgården 
Indlæg vedr. dumpning i Køge Bugt. Se evt. https://sebg.dk/slam-i-koege-bugt  
 

Mødet sluttede kl. 22:20 med at Formanden takkede dirigenten og de fremmødte for en god debat. 

Tilstede fra bestyrelsen:  

1. Rikke Groth Krumbach 
2. Christian Weber 
3. Ronny Vossen 
4. Andreas Vestergaard 
5. Eric Danielsen 
6. Viggo Boe 
7. Andreas Glentemose 

Der var ca. 70 fremmødte medlemmer. 
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 Formandens beretning 

 

Velkommen til vores generalforsamling, til SEBGs generalforsamling 2021 

Vi har grundet Covid-19 restriktioner ikke haft mulighed for at afholde to af vores 
generalforsamlinger til den i vedtægterne fastlagte tid. Der er derfor en stor fornøjelse for den 
samlede bestyrelse endelig at kunne byde jer velkommen i dag. Samtidig er det i år, at foreningen 
har 80års fødselsdag, hvilket må siges at være noget af en bedrift også for en forening. 

 

Der er sket meget siden vores sidste fysiske generalforsamling. En generalforsamling der også blev 
til et generationsskifte. På den generalforsamling sagde vi nemlig farvel til to store profiler i SEBG. 
Nemlig vores formand gennem noget det næsten kunne ligne en menneskealder, Georg Vad Nielsen 
samt vores kasserer også gennem mange år, nemlig Arne. Både Arne og Georg skal have en stor tak 
for deres hjælp i denne overgang. Her vil jeg især gerne kvittere for Arnes tålmodighed i forbindelse 
med at sætte os ind i styringen af medlemskontingentet. 

Efter den nye bestyrelse trådte sammen måtte vi hurtigt sande, at både Georg og Arne har lagt et 
kæmpe stykke arbejde – herunder mange arbejdstimer – i bestyrelsesarbejdet. Det har derfor været 
nødvendigt for os at omstrukturere vores måde at arbejde på i SEBG for at kunne komme i mål både 
med de løbende opgaver – de såkaldte driftsopgaver, som det viste sig at Georg ofte egenhændigt 
stod for - samt de nye projekter, vi har sat i værk de sidste 2 år. 

Vi har derfor med generationsskiftet kigget på vores opbygning af bestyrelsen. Det har betydet at 
Bestyrelsens opbygning i dag er fladt hierarkisk funderet. Vi har dog stadig et forretningsudvalg 
bestående af formand, næstformand og kasserer. Men eftersom vi har mange opgaver og hver især 
forskellige kompetencer, har vi fordelt foreningens mange opgaver imellem os samt været nødsaget 
til at indkøbe hjælp. Vi kan vel sige at vi i bestyrelsen har en slags kollektivistisk tilgang til 
foreningsarbejdet. 

Vi har købt hjælp til vedligehold af vores mange fartnedsættende blomsterkasser samt grønt 
vedligehold af vores legeplads ved Egelundsvej. Ligeså har vi også ansat en regnskabskyndig til at 
tage sig af bogholderiet. Disse er to tidsrøvende poster, som vi i bestyrelsen ikke fandt vi kunne løse 
uden professionel hjælp. Kasserer Christian vil senere folde ud omfanget at den indkøbte hjælp samt 
uddybe vores bevæggrunde herfor. 

Som det fremgår at den husstandsomdelte brochure fra os har vi givet os i kast med flere projekter. 

Noget af det første vi begav os i kast med, var at få moderniseret vores to legepladser på henholdsvis 
på Egelundsvej og stranden ved Ege. Egelundsvej står i dag flot og færdigrenoveret. Der skal i den 
forbindelse lyde en tak til de frivillige, der mødte op og hjalp renoveringen på vej. Uden frivillig hjælp 
var vi nemlig ikke kommet i mål. I skrivende stund er vi ikke gået i gang med legepladsen ved Ege. 
Det er vi ikke af den årsag at vi mangler en godkendelse fra kystdirektoratet. Og sådan en lader 
vente på sig – hør mig sige, vi har ventet siden maj 2019 – heldigvis er Christian god til at rykke 
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direktoratet for behandling af vores ansøgning. Som vi har fået at vide nok skal gå igennem. Når 
dagen oprunder og vi kan gå i gang, skriver vi ud på FB. Igen kan det kun lade sig gøre med hjælp af 
frivillige, altså jer. Så vi glæder os til at se jer sammen med os i arbejdstøjet. 

Noget andet som vi også gav os i kast med ret hurtigt det første år, var at ændre udtrykket på vores 
hjemmeside og vores logo. Det gamle smukke var der ikke noget i vejen med – overhovedet. Men 
med et generationsskifte i bestyrelsen, mente vi, at der skulle et par ændringer til. Som I kan se på 
vores nye logo, har vi stadig vores fokus på Strøby Egede som en by ved kysten og det 
omkringliggende grønne. Igen har vi haft stor hjælp af en frivillig, nemlig House of marketing ved 
Agathe, til udformningen af både logoet og vores nye hjemmeside, dets layout og vores 
husstandsomdelte brochure. 1000 tak til Agathe! 

Vi har også købt to nye badebroer. De gamle var meget trætte og udslidte. De var ikke længere sikre 
for vores mange brugere af dem. Igen skal der lyde en stor tak til de mange private som selvstændige 
som har bidraget til at medfinansiere dem. Det varmer helt ubeskriveligt, at vi har så mange borgere 
i vores skønne kystby, som vil hjælpe med at forskønne den. Næstformand Andreas har lagt et 
kæmpe arbejde i at få fundraisingen til at fungere så nemt og effektivt, endnu et eksempel på 
bestyrelsesmedlemmernes mange kompetencer. Når broerne bliver sat op til sommer, vil det være 
med skilte påskrevet det I hver især har ønsket påskrevet. Vi måtte nemlig sande at vi ikke havde 
tiden til både at få overblik over teksterne, få dem trykt og sat op. Vi valgte derfor at få broerne op 
– til stor glæde for både lokale og de mange tilkørende badeturister. Og mens talen er ved 
badebroer er vi også i dialog med Teknik og miljø ift at få en godkendelse til at sætte en badebro op 
ved Solgårdparken. Også dette projekt lader til at have en lys fremtid. Mens vi er ved talen om 
badebroer, vil vi også gerne komme ind på en mindre frivillig opgave, hvor vi to gange årligt har brug 
for hjælp. Jeg tænker her på hvad man kunne kalde et lille brolaug for henholdsvis strandparksvej 
og Ege. Vil I uddybe dette arbejde, Andreas og Christian? 

De to forgange år var vi løbende i dialog med forvaltningen, især Teknik og Miljø. Det både om at få 
sikre to overgange på Stevnsvej ved Strandparksvej, hvilket er sket, som I kan se, samt at holde 
Teknik og Miljø fast på videreførelsen af den grønne kile fra Nimgårdsvej, forbi Stolpegårdsvej og 
videre derudaf i en bredde af 25 meter. Her har bestyrelsesmedlem Viggo Boe været en afgørende 
spiller, og gør et uvurderligt stykke arbejde både med fysiske møder med forvaltningen samt ved at 
skrive de mange høringssvar og hvad der hører med dertil af arbejde i at sætte sig ind i lovgivningen. 
Også næstformand Andreas er i kontinuerlig dialog med forvaltningen og politikerne for at sikre os 
opbakning til det, vi opfatter, som afgørende og væsentligt for vores kystbys fremtid som grøn og 
sikker for dens mange borgere. Vores politik er, at alle borgere skal have lige og nem adgang til vores 
strande og grønne områder.  

Af igangværende projekter er det vigtigt, når talen er ved en sikker og grøn by at nævne, at vi også 
er i dialog med både politikere og forvaltningen om at få færdigetableret fortov og cykelstien hele 
vejen igennem Strøby Egede. Her er vi vedholdne og tålmodigt insisterende – og håber naturligvis 
på succes. 

Vi har en lang bruttoliste med projekter, vi godt kunne tænke os blive realiseret i vores by. Til det 
skal vi bruge jer. Vi ønsker os en grundejerforening, hvor frivillige med en ide og et ønske om at få 
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ideen realiseret, tager kontakt til os for at få hjælp til ansøgninger mv, og hvor de frivillige med den 
gode ide selv er primusmotor på opgaven. De eneste krav vi stiller, er at ideen lever op til vores 
vision og at man selv lægger nogle gode arbejdstimer i projektet. Og her skulle jeg måske lige nævne 
tålmodighed, for det er påkrævet i foreningsarbejde. Sammen kan vi lykkedes med sådanne 
projekter. Og vi skal bruge jer, medlemmer til at understøtte disse mange projekter ved at kigge på 
vores lave kontingent og sammen med os blive enige om at hæve det. At understøtte vores smukke 
kystbys ansigt ud ad til kræver økonomiske midler. Kontingentet har ikke været hævet i 
mandsminde, så vi vurderer og foreslår, at tiden er inde dertil.  

Apropos kontingent så vil Christian lige straks uddybe, at vi ændrer opsætningen for 
kontingentinddrivelse. Og det kræver bogstavelig en indsats hos os alle hver især. Andreas vil 
fortælle os om vores hjemmeside og om klubmodulet. Vil du lede os igennem denne nødvendige 
beslutning, Christian? 

Afslutningsvis på vores beretning vil jeg gerne lede jeres tanker tilbage på det frivillige arbejde – 
nemlig på det valg til bestyrelsen som vi senere i aften skal have. Jeg håber beskrivelsen af 
bestyrelsens måde at arbejde på har give nogle af jer lyst til at indgå i dette samarbejde. Vi mødes 
rundt regnet 8 gange til bestyrelsesmøder, derudover kan have vi arbejdsweekender i forbindelse 
med vores projekter. 

I skal være så hjertelige velkomne i bestyrelsen 

Og tak til jer alle som er mødt op i dag. 

Lad vores generalforsamling i aften være båret af den gode og konstruktive dialog. 
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På	vegne	af	
Rikke	Groth	Krumbach

Personlig	titel

Formand	SEBG

Fulde	navn

Rikke	Groth	Krumbach

Email

rikkekru@htk.dk

IP-adresse

85.236.64.188

Underskrevet	med	NemID	af	Rikke	Groth
Krumbach
15.	november	2021	kl.	09.13.31	UTC

På	vegne	af	
Dorthe	Winberg

Personlig	titel

Dirigent	generalforsamling

Fulde	navn

Dorthe	Winberg

Email

dorthewinberg@gmail.com

IP-adresse

5.186.121.247

Underskrevet	med	NemID	af	Dorthe	Winberg
14.	november	2021	kl.	18.25.21	UTC
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DOKUMENTTITEL:

SEBG	ordinær	Generalforsamling	2021
Hvad? Hvem? Hvornår?

Underskrevet	og	sendt rikkekru@htk.dk
15.	nov.	2021
09.13.31	UTC

Set rikkekru@htk.dk
15.	nov.	2021
09.11.49	UTC

Underskrevet	og	sendt dorthewinberg@gmail.com
14.	nov.	2021
18.25.22	UTC

Set dorthewinberg@gmail.com
14.	nov.	2021
18.22.29	UTC

Sendt	til	underskrift avp@zyklus.dk
12.	nov.	2021
12.37.29	UTC

Oprettet avp@zyklus.dk
12.	nov.	2021
12.37.28	UTC

Oprettet avp@zyklus.dk
31.	okt.	2021
08.47.00	UTC

Sporing Status: Underskrevet
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