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Referat af generalforsamling afholdt på restaurant “Skovlyst” d. 3. juli 2015 
 

1. Poul Erik Pedersen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt og dermed lovlig. Der var mødt 51 personer. 

 

2. Referat af formandens beretning. 
Der har været afholdt 5 ordinære møder og en del mailkorrespondance. 

 
Drænsagen er endnu ikke afsluttet. Foreningens advokat har igen rettet henvendelse til kommunen, 
men ikke fået nogen tilbagemelding. Else har også kontakt til kommunen, men der er en stor udskift-
ning i personalet, så man starter hele tiden på ny. Man har fra kommunens side forsøgt at spille bol-

den tilbage til HSG ved at bede om vores udledningstilladelse, der er over 50 år gammel. Den er i sin 

tid givet til udstykkeren (Randrup) og findes ikke i Grundejerforeningen. 
 

Vi håber snart at få en afklaring fra kommunen omkring drænet i den nye udstykning. Men vi fortsæt-
ter kampen. 

 
Mht. til det store hus i den nye udstykning har kommunen begået en fejl ved byggetilladelsen. 
Hvis vi vil gå videre med sagen, har kommunen henvist os til at klage til naturklagenævnet. En klage 
vil dog efter vores advokats mening sandsynligvis ikke føre til noget.  

 

Kommunen har renset udløbene til havet, som var lovet sidste år. Disse rensninger foretages en gang 

årligt. 

Der er konstateret rotter på stien mellem Siøvej og Drejøvænget sidste sommer. Rotterne var des-
værre gået i kloakken, men der er skiftet rør. Det var et lidt større projekt. Alt er nu ok igen. 
Vi har fået udført asfaltarbejde af DOB. Der mangler dog et stykke på Siøvej, som vil blive udført me-
dio juli. Budget for asfaltarbejdet holder.  
Der har været afholdt hjertestarterkursus på Horne skole. Der vil eventuelt blive afholdt yderligere et 
kursus på et senere tidspunkt.  
I løbet af vinteren er der lavet 2 nye broer. En stor tak til Niels Enghave Larsen, Erik Beck samt Knud 
Ole Reffstrup, der gennem deres arbejde har sparet foreningen for en stor udgift.  
Der har været ytret ønske om en yderligere stige på den kommunale bro. Kommunen har meddelt, at 

der ikke er midler i år. Else opfordrede også grundejere, der benytter broen til at henvende sig til 

Kommunen. Flere henvendelser skader nok ikke.  
Der er opsat et nyt skilt på bålpladsen. Husk kun grenafklip på bådpladsen.  
Mht. beplantning mellem grundene bør man tage behørigt hensyn til hinanden. Vi kan fra foreningen 
side ikke blande os i hegning mellem grundejere, kun ved hegning op til grundejerforeningens stier og 

vores fællesarealer. Vi henviser til de alm. Hegnslove. 

Broer er taget ned i oktober, og sat op sidste lørdag i april. Vi var begunstiget med godt vejr begge 
dage. Efterfølgende var foreningen vært ved en hyggelig sammenkomst.  
Vi fik heksen sendt godt af sted skt. Hans aften med god deltagelse af beboere samt gæster i områ-
det.  
Peter Greve har igen i år passet fællesarealer og stier samt boldbaner til stor tilfredshed for bestyrel-
sen.  

 
Henning Sørensen, Egholmvej 12, ønskede, at foreningen holdt kommunen op på, at de over for 
kommunens borgere var stolte af deres “høje” placering af hurtige sagsbehandlinger, hvilket vi just 

ikke har haft kendskab med vedrørende vores drænsag. 

 
Jørn Stoltenberg, Egholmvej 10, ønskede en bedre ordning for containerpladsen på Lyøvej. 



 Horne Sommerlands Grundejerforening 

 side 2 af 2 

Vi har fra foreningens side forsøgt at få pladsen udvidet - alternativt få hyppigere tømning. Det vil 
kommunen dog ikke. Pladsen kan heller ikke nedlægges, da kommunen er forpligtet til at opstille af-

faldscontainere i sommerhusområder. En port, hvor man skal låse sig ind, vil heller ikke løse proble-

met. 
Vi kan kun henstille til brugerne, at man kun afleverer det, der er tilladt. Hvis beholderne er fyldt, skal 

man aflevere affald i Fåborg. Der er også opsat skilte på engelsk og tysk.   

 
Gitte, Strynøvej 10, forespurgte, om containerpladsen kun er forbeholdt sommerhusområdet. Contai-
nerpladsen er kommunens. 

 
Formandens beretning godkendt. 

  

3. Erik Beck aflagde regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen. 
Bestyrelsens forslag til ændring af ordensregler mht. brandfare er ændret, så de passer til Fåborg- 
Midtfyn kommunes regler. 
Ændring blev godkendt. 

 

5. Budget vedtaget. Kontingent uændret kr.800. 
Efter det udførte asfaltarbejde forventes vejene at kunne holde ca. 10 år, inden en større omgang for-
mentlig skal foretages. 

 

6. Kasserer Erik Beck, Siøvej 5 blev genvalgt. 
 

7. Niels Enghave Larsen, Strynøvej 11 samt Hans Nissen, Bjørnøvænget 9 blev genvalgt til bestyrel-
sen. 

 
Inge Olsen, Egholmvej 1, samt Jan Barkholt, Strynøvej 8 blev genvalgt som suppleanter. 

 

8. Anne Paulsen, Thurøvej 26 samt Poul Erik Pedersen, Siøvej 1 blev genvalgt som revisorer. 
Bent Clausen, Siøvej 3 blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 
Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde og takke de mange 

hjælpsomme grundejere, som får tingene til at glide, og i det hele taget takke alle dem, der bidrager til 

at gøre Horne Sommerland til et godt sted at være.  

 
Generalforsamling afsluttet kl. 20.45. 

 

Formanden takkede dirigenten for et godt og veludført arbejde, og man gik herefter over til kaffebord 

med boller og kringle. 
 
PS 
Fra bestyrelsens side vil vi gerne henstille at grundejerne overholder reglerne for græsslåning samt an-
den brug af motoriserede haveredskaber. 
 

Vi vedlægger de nye ordensregler 

 

 

 

_______________________________                           _____________________________ 
                    Formand                                                                               Dirigent 


