SEBG Ordinær Generalforsamling 2018
Torsdag d. 19. april 2018 kl. 19.30 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82, Strøby Egede, 4600 Køge

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning
Regnskab og budget
Fremsendte forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Eric Danielsen, Per Christiansen, Claus Christiansen, Tim Pedersen
6. Valg af suppleanter
På valg: Viggo Boe Hansen, og Christian Weber
7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
På valg: Ole Sestrup, Lasse Høy – SUP: Verner Nielsen
8. Eventuelt

1: Valg af dirigent og stemmetællere
1.1 Dirigent
Valgt som dirigent: Hans Bech.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Stevnsbladet.
Generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

1.2 Stemmetællere
Følgende blev valgt som stemmetællere
•
•

Viggo Boe
Niels Kyed

2: Formandens beretning
Se formand Georg Vad-Nielsens beretning.
Kommentarer til beretning:
Verner Nielsen, Brinken 21
Stiller spørgsmål til chikaner på Brinken. GVN fortæller at der er en proces i gang med at etablere striber på
Brinken.
Mogens Jappe, Brinken 6A
Flagstang i Strøby er på budgettet – den blev sidste år besluttet at den ikke skulle støttes. Det er en fejl i
budgettet. Det konstateres at det står i best. referat at tilskud frafalder.
Preben Jørgensen, Stevnsvej 81
Spørgsmål vedr. lastbiler, der generer med aflæsning. Det støjer. Der er rettet henvendelse til GVN. Er han
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gået videre med problemet til Stevns Kommune? GVN bekræfter der har været dialog. Henviser til at der
mangler en lastbil p-plads i Strøby Egede. GVN henviser til Flemming Pedersen, som er tilstede.
Omfartsvej – hvad sker der med de planer der allerede er lavet? GVN henviser til rapport som kommer
senere på året.
Pinvevej 41
Er der regler for hvornår på døgnet lastbiler må aflæsse byggematerialer? GVN mener der ikke er nogle
regler for det. Anker Nielsen, Stolpegården bekræfter det. Han foreslå at kommunen laver planer om dette.
Det sker i andre kommuner.
Beretning er godkendt.

3: Regnskab og budget
Begge forelagt af kasserer Arne Hansen.

3.1 Regnskab 2017/2018
Kommentarer til regnskabet:
•
•
•

Hvor mange betalende medlemmer: Arne oplyser 823
Spørgsmål til medlemspligt.
Spørgsmål til omk. til tømning skraldespand

Regnskab godkendt.

3.2 Budget 2018/2019
Kommentarer til budgettet:
•
•
•
•
•

Badebroen hører under ”Stranden”
Ældrepleje? Støtte til arrangementer omkring Strøby Kirke
Trafiksanering – spørgsmål til Nimgaardens sammenlægning med SEBG. Sket for mange år siden.
Høfter – kan der skaffes tilskud til det?
Det oplyses der er lovændringer, som gør det muligt at etablere høfterne.

Budget godkendt.

4: Fremsendte forslag
4:1 Støtte til AIK Fonden
Arne Hansen bemærker at bestyrelsen vil trække sig hvis forslaget vedtages.
Claus nævner det strider mod vedtægter.
Viggo Boe gennemgår svar fra bestyrelsen til AIK Fonden.
AIK Fonden trækker forslaget.

4:2 Forslag fra Eddie Fornøe – Solgårdsparken
Eddie Fornøe er ikke tilstede.
Viggo Boe gennemgår svar fra bestyrelsen til Eddie Fornøe.
Generalforsamlingen ønsker ikke behandle forslaget.
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Pause: 20:50

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der blev valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•

Christian Weber
Viggo Boe
Rikke Groth Krumbach

6: Valg af suppleanter
•
•

Der er 3 kandidater – der skal stemmes. Nicklas Helt, Rikke Hoyer og Per Christiansen
90 stemmer. 1 blank. Nicklas 38 stemmer, Rikke 41 stemmer, Per 10 stemmer.

•
•

Der blev valgt nye suppleanter:
Rikke Hoyer
Nicklas Helt

7: Valg af bilagskontrollanter
•
•
•

Ole Sepstrup
Lasse Høy
Suppleant: Verner Nielsen

8: Eventuelt
Oplæg Flemming Pedersen (PMF)
Fortæller om udvalgets arbejde og struktur.
PMF arbejder på at finde et sted nær Strøby Egede til lastbilparkering.
Flemming kan ikke huske hvad han lovede i valgkampen 😉
Forslag fra forsamlingen: Der bør være støjdæmpende asfalt på Stevnsvej. Det er 24 års siden der er lavet
ny asfalt i Strøby Egede. FP henviser til at se på NCCs oversigt over kommende arbejder.
Stormflodssikring – hvor er man i processen?
FP: Ny ansat i 3. år per. 1. maj 2018. Medarbejderen skal analyserer hvad der skal gøres. Hele kysten skal
analyseres inden der kan laves en plan.
GVN kommenterer på at jord fra nybyggeri kan benyttes til kystsikring i stedet for at køre det væk.
Problem med rotter. Kommunen bør gøre mere.
FP: 200% vækst i rotteanmeldelser. Der er mange nye tiltag på vej, men ofte er problemet hos borgeren
selv pga mindre hønsehold affald mv.
Fejning af cykelstier.
FP: Det går på tur i kommunen. Der kommer snart en ny maskine. Måske sker noget.
Der stilles spørgsmål til hvordan kommunen kan fjerne tinglysning af medlemspligt at grundejerforening.
FP: Det er sket administrativ i kommunen – ikke politisk.
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Hvornår sker der noget på Kystvejen – FP henviser til projektet med kystsikring. Der er stadig plan om en
2:1 løsning.

Mødet sluttede med at Formanden takkede dirigenten, Flemming Pedersen og de fremmødte for en god
debat.
Mødet slut kl. 21:40
Tilstede fra bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Georg Vad-Nielsen
Per Christiansen
Arne Hansen
Andreas Vestergaard
Tim Pedersen
Eric Danielsen
Claus Christiansen

Der var ca. 90 fremmødte medlemmer, samt 2 personer fra Pressen
Flemming Pedersen (PMF)
Helen (PMF)
Henrik Fisker - Dagbladet
Rikke – Stevnsbladet
Der er 1 deltager, som ikke er medlem. Personer er gjort bekendt med at hun ikke kan stemme eller
kommentere.
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