
Grundejerforeningen Ravnsnæs 
Referat af ordinær generalforsamling 20. august 2020 

1. Valg af Dirigent 
Peter Schäfer blev valgt ?l dirigent 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 14 dages 
varsel. 

2. Formandens Beretning 

Jens Darket aflagde beretning om det forløbne år og nævnte bl.a. følgende: 

Vores grønne rabaIer er en del af det fælles vejareal og der skal derfor ikke anlægges 
befæstning, med mindre det er en del af indkørslen.  

Et par grundejere har oplevet problemer iNt. de aNentning af de nye affaldsspande. 
Hvis flere har problemet med aNentning af de særlige containere, hører vi gerne om 
deIe.  

Grf. Lille Eskemosegård vil gerne have indført bump, dels pga for høje has?gheder og 
dels pga mange cykelryIere. Vores forening har hid?l afvist bump og har i stedet 
lavet chikaner. Og has?ghedsbegrænsningerne skal overholdes. 
 
Der skal indgås en nye aUale om vintervedligeholdelse, da den ?dligere aUale med 
kommunen ikke måIe fortsæIe. Foreningen samarbejder med andre 
Grundejerforeninger om at få en fælles aUale ?l en rimelig pris. 
 
Formanden nævnte bekæmpelse af Japansk pileurt og henviste i øvrigt ?l forslaget 
om at overdrage en del af fællesarealet med pileurt ?l kommunen, da det har vist sig 
både kostbart og besværligt at udrydde det. (Se under forslagets behandling) 
 
Formanden omtalte også foreningens fesIelte, der var blevet benyIet nogle gange. 
Henvendelse ?l bestyrelsen, hvis man ønsker at låne dem. 
 
Der var en del diskussion, bl.a. om indbrud på Ravnsnæsset, hvor beboerne 
opfordres ?l at benyIe Nabohjælp APP’en. 
 
Beretningen blev godkendt 

3. Regnskab  
Kasseren David Stewart aflagde regnskab for vejene og for strandarealerne. 
Der er ingen restancer. 
Regnskabet blev godkendt 



4. Budget 
BudgeIet blev vedtaget, og kon?ngentet for vejene bliver hereUer 600 kr./år og for 
strandarealerne 400 kr./år. Sø-grundejerne er ikke forpligtede ?l at betale for 
strandarealerne, men er velkomne ?l frivillige bidrag. 

5. Indkomne forslag 
A: Bestyrelsen foreslår at overdrage arealet bag ved grøUen ?l kommunen, da det har 
vist sig kompliceret at bekæmpe pileurten, der vokser bag ved fodboldbanen. 
AUalen med kommunen skal indebære en fortsat mulighed for at benyIe boldbanen. 
Der kom spørgsmål om hvorvidt lokalplanen forhindrede bebyggelse på boldbanen. 
Formanden svarede, at de ?ltænke arealer var i landzone og derfor ikke umiddelbart 
kan bebygges. 
 
Der blev fremsat et alterna?vt forslag om at ?lbyde arealet minus boldbanen ?l 
kommunen. Og deIe forslag blev vedtaget med 2/3 flertal. Bestyrelsens forslag 
opnåede ikke 2/3 opbakning og blev derfor opfordret ?l, at tage kontakt ?l 
kommunen om muligheden for denne ændring. 
 
B: Faciliteter på legeplads på fællesarealet: Da området ikke kan sikres mod udefra 
kommende, er der sikkerhedskrav ?l legepladsen, som kan blive ret dyre. Bestyrelsen 
bad om en ?lkendegivelse for hvad man ønskede der skulle være på fællesarealet. 
EUer en længere diskussion blev det klart, at Petanque banen bliver ikke benyIet, at 
gyngesta?v og rutschebane var vig?g for børnefamilierne, og derfor nedsæIe et 
udvalg, der skal se på mulighederne. Udvalget blev nedsat og består af Jesper 
Jarmann, SV31, Marie Ramskov Balch SV42, Chris?an ToUegaard Juhler KM1. 

C: Forslag om at indarbejde Ravnsnæskassens ak?viteter i GF Ravnsnæs 
For at gennemføre deIe, skal formålsparagraffen justeres. Der udspandt sig en 
diskussion om, hvorvidt denne ændring kunne være en glidebane, og at 
formålsparagraffen afspejlede, at vi ’kun’ er et vejlaug og ikke kunne binde 
grundejerne ?l andre forpligtelser end det, der følger af de p.t. gældende vedtægter. 
Forslaget opnåede ikke de fornødne 2/3 flertal og er derfor borialdet. 

D: Forslag om at reIe henvendelse om at lokalplanen ændres, så man ikke kan bygge 
op ?l 8,5 m i højden ?l maksimalt 5 meter. Forslaget kunne ikke blive behandlet i 
lyset af den debat som udspandt sig under pkt. C. Det blev derfor behandlet som en 
hens?lling under eventuelt. 

E. regulering af benyIelsen af Fællesarealet på CPV1 
Forslagss?llerne havde en række konkrete forslag, både ?l skiltning, bomme osv. 
Almindelig sympa? for at begrænse trafikken på området, og bestyrelsen vil derfor se 
på, hvad der ligger inden for det muliges/lovliges grænser. 
Forslagss?ller havde fremsat tre forslag: 
a: Skiltning er et område, herunder forslag om henvisning ?l Eskemose Strand for 
offentligheden.  



b: Bom er nok en ikke så gennemførlig jfr. lokalplanen, og der skal også være adgang 
for redningskøretøjer.  
c: fodboldmålene: Flytning og forankring, så de ikke kan flyIes. DeIe forslag blev 
vedtaget - dog igen under hensyn ?l evt. planmæssige forhold og mulighed for 
vedligehold af plænen. 
Forslagss?ller vil gerne være behjælpelig med, at udarbejde konkretet forslag og tage 
dialog med kommunen. Bestyrelsen vil diskutere problems?llingen og tage kontakt ?l 
forslags?ller. 

6. Valg ?l bestyrelsen 

Formanden var på valg. Genvalgt med akklama?on. 

Jens Enochsen KM 5 og Søren Duus Østergaard SV 45 var på valg. Jens Enochsen 
ønskede ikke at genops?lle eUer mange års arbejde i bestyrelsen. 

Søren blev genvalgt og nyvalgt blev Rebecca Nielsen, VRV 13 

Suppleanter: 
Jens Dall Bentzen SV 53 og Andrea d’Apuzzo PMMV 16 blev genvalg 
Nyvalgt blev Chris?an ToUegaard Juhler KM1 

7. Revisorer: 
 
Erik Bas?ansen SV 46 blev genvalgt og Jan Schäfer VRV 11 genvalgt som 
revisorsuppleant 

8. Eventuelt 
Diskussion om hens?lling om begrænsning af højden i nybyggeri. 

 
 


