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Grundejerforeningen Helletofte Strand 

 

Referat fra Generalforsamlingen Helletofte Strand 

Lørdag, den 27. juli 2019 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Tranekær Sogns Beboerforening, Tranekær. 

Ved mødets start blev alle fremmødte sommerhusejere registeret, og der var repræsentanter 

tilstede fra i alt 24 huse inklusive fuldmagter. 

 

Som indledning til Generalforsamlingen blev de første 5 vers af Helletoftesangen afsunget. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

- Henrik Houman genopstiller 

- Henrik Täckholm genopstiller ikke 

5. Valg af revisorer, hvoraf en afgår hvert år 

6. Beslutning om kontingentets størrelse 

7. Indkomne forslag 

a. Forslag om badeponton fra hus nr. 35  

8. Eventuelt 

a. Kåring af årets modtager Hellebølleprisen. 
 
1. Valg af dirigent.  
Formand Niels-Erik Hansen bød velkommen og foreslog Henning Bremholm som dirigent, 
Henning Bremholm blev valgt.  
Dirigenten kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig, idet der var udsendt en e-mail 

med indkaldelsen 4 uger før. 

 

2. Beretning ved formand Niels-Erik Hansen og medlemmer af bestyrelsen. 

Generelt 

Formanden kunne igen i år konstatere at der i det forløbne år har været en større udskiftning 

i husene.  

Hus nr. 34 – Britta Baarstrøm og Carsten Bøttzau fra Odense 

Hus nr. 43 – Marianne og Kai Teilmann fra Odense 

Hus nr. 45 – Pia og Søren Kristensen fra Tommerup 

Hus nr. 12 – Camilla og Anders Thomassen fra Odense 

Hus nr. 42 – Niels Dahl Pind fra Svendborg 
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Det betyder en tak for denne gang til familien Jørgensen (hus nr. 43) og Redder (hus nr. 42). 

Både Bjarne Jørgensen og Jørgen Redder har deltaget i bestyrelsesarbejdet gennem flere år. 

Jørgen stod ligeledes bag opbygningen af den nuværende badebro. 

 

På sidste års Generalforsamling blev der fra Langelands Kommune orienteret om planerne for 

et nyt affaldssystem. På den baggrund er der etableret en affaldsø ved vejen ind til området. 

Det er ”Lamagården” som har afgivet jorden hvorpå affaldsøen er placeret. Bestyrelsen havde 

været med i planerne om placeringen, men det blev Langelands Kommune som traf den 

endelige afgørelse, og det er også kommunen, der har ansvaret og drift af affaldshåndteringen. 

 

Der er til hjælp for bestyrelsen indkøbt et e-mail- og arkivsystem, som blandt andet gør det 

muligt at overholde reglerne om persondataforordningen gennem sikker opbevaring af 

dokumenter og dedikerede e-mailadresser til bestyrelsens medlemmer. 

 

St. Hansaften faldt i år på en søndag, og der var ca. 20 deltagere på stranden. Båltaler var Kim 

Rønhoff, og der var stor tak til ham for en god og underholdende båltale. 

 

Badebroen og strandområdet 

Henrik Houmann takkede for fremmødet ved henholdsvis brooptagning, bygning af fag til 

forlængelse af broen, og broopsætningen i maj. Ligeledes for at minde om at antallet af 

deltagere til disse arrangementer ikke må blive mindre, hvis det forsat skal være muligt at op 

og nedtage badebroen inden for en rimelig tid. Så en stor opfordring til at man møder op hvis 

man har mulighed for det. 

 

Broen blev i år forlænget med ca. 8 m. der blev derfor lavet 3 nye stålstativer og 2 x 4 m 

trægangbro til placering på land. Til næste forår er det sikkert nødvendigt at der udskiftet 

yderligere 2 – 3 stålstativer, og at der indkøbes rør til forstærkning af de yderste fag. 

 

Petanquebanen har fået nyt lag af stenmel. De gynger, som var gået i stykker, er blevet 

udskiftet med nye. Der er ligeledes blevet ryddet op i og omkring skuret på stranden. 

 

På foranledning af Generalforsamlingen i 2018, blev der af Karin Lassen forsøgt at få 

arrangeret et førstehjælpskursus på stranden. Dette blev dog aflyst da der kun var 1 tilmeldt 

ud over bestyrelsen.  

 

Vejen og påtaleretten 

Kim Rønhof orienterede om vedligeholdelsen af vejen, som ikke har taget så stor skade i den 

milde vinter og i den indtil nu almindelige danske sommer. Der er i budgettet for næste år 

indregnet at indkøbe yderligere et læs norske skæver, som har vist sig at være gode for vejen. 

 

Den planlagte rist i vejen ud for hus nr. 45 er ikke etableret endnu, men vil blive det i løbet af 

efteråret. Når det sker, vil vejen ud for hus nr. 45 være delvis spærret, så kun en personbil kan 

komme forbi. Der vil blive udsendt orientering om etableringen af vejristen i god tid. 

Endnu engang opfodrer Kim Rønhof til at hastigheden på vejene max er 15 km i timen. 
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I det forløbne år har der kun været en sag omkring påtaleretten, idet hus nr. 3 har søgt om 

tilladelse til ombygning af garage til beboelse. 

 

Afslutning af beretningen 

Bestyrelsesformand Niels-Erik Hansen opfodrede samtlige sommerhusejere på Helletofte til 

at vise hensyn og sørge for at træer og buske ikke er til gene for naboerne. Ligeledes at man 

sørger for at klipningen foregår så tidligt på sommeren at alle kan få glæde af udsigten i ferien. 

Der er forsat huse, der har gamle antenner siddende som ikke er i brug. Disse bør også fjernes 

snarest muligt. 

 

Der var en kort debat omkring beretningen, her blev blandt andet spørgsmålet om de gamle 

affaldsstativer rejst. Formanden henviste til at det er den enkelte sommerhusejers ansvar at få 

fjernet de gamle stativer og afleveret dem på genbrugspladsen. Der var flere medlemmer på 

Generalforsamlingen til tilbød at være behjælpelig med at få de gamle stativer samlet ind og 

kørt væk. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 

Henrik Täckholm gennemgik kort det udsendte regnskab, og henviste til de skriftlige 

kommentarer, der er udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

 

Der er en merindtægt i årets løb, som skyldes indbetaling af restance og at der nu opkræves et 

gebyr ved for sen indbetaling på 100 kr. 

 

Efter at regnskabet er afsluttet er der indkommet regninger for ca. 5.000 kr. som overføres til 

næste års regnskab. 

 

Budget for 2019/20 blev gennemgået og det viser et negativt driftsresultat på 1.300 kr. Det 

skyldes at der er afsat 32.000 kr. til vedligehold at vejen til henholdsvis indkøb af skærver og 

nedgravning af vejrist. 

 

Regnskab og budget blev godkendt. 

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Som ny medlem af bestyrelsen i stedet for Henrik Täckholm, blev Bjarne Madsen fra hus nr. 

33 valgt. 

Henrik Houmann fra hus nr. 38 blev genvalgt. 

 

5. Valg af revisorer. 

Niels-Jørgen Hoffmann fra hus nr. 28 var ikke på valg, mens Lise Sørensen fra hus nr. 20 blev 
valgt som ny revisor, da Bjarne Madsen nu er valgt til bestyrelsen. 
 

6. Beslutning om kontingentets størrelse. 

Der blev fra bestyrelsen foreslået uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 
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7. Indkomne forslag. 

Forslaget om konstruktion og udsætning af en badeponton fra Karin Lassen fra hus nr. 35 blev 

drøftet. Der blev fra flere sider rejst spørgsmål omkring sikkerhed ved opstilling og brugen af 

en badeponton. 

Spørgsmålet om der skal være en forsikring på en udsat badeponton blev rejst. Dette 

spørgsmål skal være løst inden opstart af projektet, og bestyrelsen vil undersøge 

mulighederne. 

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til, at der bygges en ponton med en 

beløbsramme op til ca. 10.000 kr. 

 

8. Eventuelt. 

Bredbånd – igen! 

Bestyrelsesformanden orienterede om forsøget på at få etableret en bredbåndsforbindelse til 

sommerhusområdet. Efter sidste års Generalforsamling blev der sat en indsamling af 

fuldmagter i gang hvor i alt 21 huse ønskede at deltage. Desværre var dette ikke nok til at 

området kunne komme med i ordningen. Dermed bliver der etableret bredbånd til og med 

Lamagården gennem ordningen fra sidste år. 

 

Bestyrelsesformanden gav udtryk for, at det forsat vil være et plus for området, hvis der er en 

bredbåndsforbindelse ved husene. Der var en del tilkendegivelser både for og imod en sådan 

ledning, men overvejende en positiv stemning. Der vil derfor hen over sommeren og efteråret 

blive gjort endnu en forsøg på at få indsamlet fuldmagter fra sommerhusområdet, hvor der 

nok som minimum skal være 30 huse tilmeldt. 

Det er forsat et beløb på 4.500 kr. som er gældende for at få en ledning ind til huset. 

Der vil blive udsendt orientering om dette i løbet af kort tid. 

 

Hellebølleprisen 

Sidste års modtager af Hellebølleprisen, Henrik Täckholm, havde valgt Niels-Erik Hansen som 

modtager at dette års pris. Begrundelsen for at vælge Niels-Erik var hans utrættelige arbejde 

igennem 10 år som formand for Grundejerforeningen. 

Forsamlingen ønskede tillykke med prisen. 

 

Hellekisten 

Henning Bremholm orienterede kort om reetableringen af øhavs stien ved Hellekisten, og om 

de arkæologiske udgravninger i den forbindelse. Stien er blevet reetableret med hjælp fra 

Langelands Kommune. 

 

 

Formand og dirigent takkede for god ro og orden under Generalforsamlingen og som 

afslutning blev de sidste 5 vers af Helletofte sangen afsunget. 

 

Referat ved Henrik Houmann og godkendt af Henning Bremholm, Dirigent 


