
Generalforsamlingen 
lørdag 21. maj 2011 på Djursvold, Gjerrild. 

Til dirigent valgtes Kent Kusk, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt insvarslet og derefter gav 
ordet til formand Henning Kusk, der aflagde 
Bestyrelsens beretning: 

VEJE OG STIER: Vores nye skilte med opfordring til at køre max. 20 km/t. Er blevet populære. Så populære 
at de forsvinder. Skiltene er ikke helt billige, så vi opfordrer medlemmerne til at holde øje med dem og 
fortælle bestyrelsen, hvis de finder skilte, der er væltet eller smit langs vejene. GNG har selv fået skiltene 
designet og vi er den eneste grundejerforening, der har den slags skilte, så hvis man ser lignende skilte 
andre steder end i GNGs område er det tyvekoster. Fortæl til bestyrelsen hvis du ser sådanne skilte uden for 
området. 
Igen i år kan vi konstatere, at et målbevidst arbejde på at vedligeholde og forbedre områdets veje og stier 
har resulteret i meget få klager - eller påtaler - over vejenes tilstand. Også i år så vi i bestyrelsen med 
bekymring frem til foråret, hvor det ville vise sig, hvor meget vejene havde lidt efter endnu en streng vinter, 
men vi slap for de helt store skader og for de helt store regninger for at rette op på vinterens hærgen. 
Foreningen havde igen i 2010 (og i øvrigt også i år) indgået kontrakt om vedligeholdelse af vejene med fa. 
Damborg, som vi har samarbejdet med i en årrække. Og nok engang opnåede vejudvalget en pris, der gør, 
at vi kan fortsætte med et uændret kontingent. Det er så 10. år foreningen fortsætter med samme kontingent. 
Det har vist sig at være en rigtig god ide at lægge SF-sten hvor Agnetevej, Adelevej, Anettevej og Annavejs 
udmundinger i Langholmvej. Stene har fungeret efter hensigten. Tidligere opstod der huller ved overgangen, 
og disse huller blev ofte fyldt med vand. Den tid er forbi. 
Og lad mig da lige tage med, at chikanerne siden de blev udskiftet med sten også har fungeret efter 
hensigten - og vi har ikke i det forløbne regnskabsår har udgifter til chikanerne. 
Sidste år prøvede vi at dæmpe støvgenerne med et forsøg med produktet Dustex på Annavej og dele af 
Dortevej. Det virkede så godt, at vi i år gentager forsøget. I år er der sprøjtet på Annavej, Dortevej og 
Betinavej (fra hvor Fjeldholmlejrens grund slutter til Birtevej). Dustex et bindemiddel, der udvindes ved - 
populært sagt - at koge træmasse, og det er efter hvad jeg har fået at vide et rent naturprodukt. Produktet 
sprøjtes direkte på vejen og har en slags klister-effekt. Det udvaskes efterhånden af regn, så der muligvis 
skal sprøjtes igen, så i regnfulde perioder skal der sprøjtes flere gange. 
Og hvis sprøjtningen virker efter hensigten vil vi undersøge om det er muligt at behandle alle de veje, der er 
plaget af støv - det handler dels om økonomi og dels om belægningen er egnet til behandlingen. Poul kan 
svare på de mere tekniske detaljer. 
STØVPLAGE: Også i det forløbne år har vi i bestyrelsen fået at vide, at det er voldsomt irriterende, når 
støvet i de tørre perioder hvirvles op fra vejene og lægger sig som et tyndt, gråt lag på biler, huse, 
bevoksning og vasketøj Så jeg gentager opfordringen til at køre langsomt - også på de veje der er behandlet 
med Dustex. Det slider på vejene hvis vi kører for hurtigt, og vi er jo kun os selv til at betale. 
Lad mig i samme åndedrag takke vores formand for vejudvalget, Poul Kristensen og næstformand Finn 
Pedersen , for deres arbejde med veje og stier. 

 
FLISORDNING: Er indskrænket til en årlig afhentning - om efteråret. 

Det er - i princippet - stadig muligt at få flis til brug i haven. Jeg siger - i princippet - fordi flere grundejere 
sidste efterår ikke fik den flis de havde bestilt. Indsamlingen blev - som det fremgik af hjemmesiden 
www.gjerrild.dk - forsinket nogle uger, og da den kom i gang skete det i løbet af under en uge - tror jeg. Det 
bevirkede, at nogle kørte forgæves efter flis. Enten var der ikke mere at hente eller også var flisningen forbi 
og maskinerne kørt videre. 
Det finder bestyrelsen stærkt utilfredsstillende. Medlemmer, der har bestilt flis, har også krav på at få den, og 
det er for dårligt, at man bare henter flis uden at have bestilt det. 
HedeDanmark meddeler i øvrigt, at sidste frist for udlægning af grene til flis i år er sidste søndag i skolernes 
efterårsferie, søndag 23. oktober (uge 42). HedeDanmark har derefter 4 ugers frist til at indsamle og flise 
grenaffaldet. Grene lagt ud senere end den nævnte dag bliver ikke hentet. 
Flis bestilles ved at ringe eller maile til mig og fortælle, hvor meget flis man har brug for. Så lader jeg 
beskeden gå videre til HedeDanmark. Man skal selv hente flisen ved flishuggeren. 
I det omfang det er muligt vil GNG informere om flisningen på hjemmesiden. 



Bestyrelsen er stadig betænkelig ved, om der med kun en indsamling vil dukke uautoriserede grenbunker op 
rundt omkring i området. Det gjorde der et pænt stykke tid før flisningen, hvor der var læsset grene af på den 
store P-plads ved vandet. GNG så sig nødsaget til at meddele det til kommunen, der dog intet gjorde ved 
sagen. 
Vores bekymring var - og er - at en lille bunke grene hurtigt kan blive til en stor bunke grene, og inden vi ser 
os om har grenene fået følgeskab af et gammelt køleskab, et par udtjente madrasser - og vupti har vi en 
losseplads. Det vil vi ikke acceptere. Grene til flis skal placeres på egen grund - ikke på vejen. Det ses der 
dog gennem fingre med, hvis er lige op til en afhentning, men det går ikke, at trafikken hæmmes af 
grenbunker i længere tid. Hvis det sker, vil foreningen sørge for at grenene fjernes - og sende regningen til 
grundejeren. 

BEPLANTNING: En kilde til megen debat gennem årene har været bevoksningen på stranden. Vi berørte 
emnet på sidste års generalforsamlingen. Siden har Skov og Naturstyrelsens repræsentant Kim Egefjord 
meddelt, at der er udarbejdet en driftsplan for Gjerrild Nordstrand. Den opererer med to bådpladser og sti til 
Bønnerup og med i øvrigt at bevare strandens oprindelige udseende. Planen kan ses på Skov- og 
naturstyrelsens hjemmeside. 
Sidste år var der ros til grundejerne mht. til beplantning langs veje og stier. I år har bestyrelsen nogle flere 
gange måtte påtale, at bevoksningen efterhånden bredte sig så meget ud på offentlig vej, at klipning og 
beskæring var påkrævet. 

Det er glædeligt, at hovedparten af grundejerne selv er opmærksomme på, at veje og fortove skal holdes fri 
for bevoksning i overensstemmelse med de kommunale krav. 

Mange steder klipper grundejerne bevoksningen ud til de offentlige stier, og det er alle brugerne glade for. 
Ellers er det næstformand Finn Pedersen, som fortjener tal for sit arbejde med klippemaskinen, der sørger 
for at de stier, som GNG har været med til at etablere er farbare. Tak til ham og vejformand. 

EJERSKIFTE: I forbindelse med flytninger ejerskifter er det vigtigt, at GNG får noteret den nye adresse - eller 
den nye ejers adresse - af hensyn til kontingentopkrævning. Hvert år får vi breve retur fordi en grundejer har 
glemt at melde flytning eller fordi GNG ikke har fået at vide, at en grund har skiftet ejer. Her er tale om 
håndarbejde. GNG får ikke automatisk besked om ny adresse eller ejerskifte. 

Det holder vores flittige kasserer Frans Møller øje med i diverse blade og aviser, men jeg vil appellere til at 
man husker at melde flytning eller ejerskifte. Det sparer Frans for meget besvær. 

I 2010 nåede vi et lavpunkt i antallet af nye ejere. Kun syv nye blev budt velkommen. Det er måske udtryk 
for, at der er ved at komme lidt gang i økonomien igen, for der er siden sidste generalforsamling sendt 13 
breve til 13 nye medlemmer. Vores organisationsprocent er næsten 100 - jeg tror at kun en enkelt grundejer 
står uden for fællesskabet. 
BLÅ FLAG: For tredje gang i løbet af - jeg tror det er fem år - står flagstangen ved stranden nøgen. Der er 
ingen blå flag til Gjerrild Nordstrand i år. Jeg har spurgt kommunen om årsagen, men har ikke fået svar. Når 
det kommer bliver det lagt på hjemmesiden. 
Hvis det er af besparelser, der er årsag til det manglende flag, har jeg svært ved at forstå, at andre strande 
og havne i kommunen har fået flaget. Hvis man anser flaget for vigtigt er det vel rimeligt at alle behandles 
lige - jeg er sikker på at kroen og campingpladsen og de medlemmer der udlejer sommerhuse mener, at det 
skævvrider. 

HJEMMESIDEN: www.gjerrild.dk er et godt sted at hente information. Kommunikation til medlemmerne i 
stadig stigende grad vil foregå via hjemmesiden. På www.gjerrild.dk findes informationer om stranden, om 
områdets seværdigheder. Desuden findes et kort over området, og her kan man desuden holde sig 
orienteret om, hvad der sker på nordstranden. 
Endelig findes der på siden referater fra bestyrelsens møder under rubrikken "Bestyrelsen arbejder". 

GNG er også på Facebook. Her sender vi meddelelse til alle der er sluttet til gruppen - og desuden kan 
medlemmerne her komme i mere direkte kontakt med hinanden. Jeg vil opfordre til, at man slutter op om 
denne profil. 



SPAR: Og til sidst lige et hjertesuk. Den lille KWIK-Spar købmand i Gjerrild lever - på trods af for lille 
omsætning, der kun giver en meget beskeden løn til folkene bag butikken. Hvis butikken lukker er hverken 
byen eller stranden være tjent med. Jeg vil gerne opfordre til, at man støtter butikken. 
 
Lad mig slutte beretningen med at sige mine bestyrelseskolleger tak for en forbilledligt samarbejde i det 
forløbne år. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Regnskab: 
Kasserer Frans Møller fremlagde regnskabet, budget og forslag til kontingent på kr. 270.- der blev 
enstemmigt godkendt. 
Valg: 
Til bestyrelsen genvalgtes Poul Kristensen, Kirsten Højgaard og Henning Kusk. Sidstnævnte gjorde 
opmærksom på, at det mok blev hans sidste på formandsposten. 
Revisor Thomas Sørensen havde bedt om at blive afløst på posten. I stedet valgtes John Evers med Käthe 
Fogh som revisorsuppleant. . 
Eventuelt. 
Under eventuelt blev det foreslået, at såfremt Norddjurs Kommune har støttet andre strande med tildeling af 
Blåt Flag, tilkendegives generalforsamlingens utilfredshed med dette gennem en pressemeddelelse. 
Der blev stillet forslag om at afhentningen til flis blev flyttet til om foråret. Forslaget blev henvist til næste års 
generalforsamling, hvor det skal stilles som forslag under dagsordenens pkt. 5. 

 
Referat H. Kusk og Kirsten Højgaard 

lagt på siden primo juni 2011 

 


