
Grundejerforeningen Skovgårde – referat af generalforsamling 2022  
Lørdag den 18. juni 2022 kl. 13.00 på fællesarealet, Strandfogedvej, Skovgårde med ca. 40 fremmødte. 
 

 
Dagsorden.  
Vi indledte med fællessang: ”Når egene knoppes”. 
Formanden præsenterede herefter den nuværende bestyrelse og fordeling af opgaverne. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
Børge Asferg blev valgt med applaus og som stemmetællere meldte Lars Pedersen og Steen Baunsgaard sig. Dirigenten 
bekræftede generalforsamlingen beslutningsdygtig, da der er indkaldt via medlemsbladet, der udkom primo januar 2021.  
 
2. Beretning fra formanden Anders Andersen.  
Sidste år havde vi på grund af Corona ingen stor telt og derfor en fest uden spisning. Men en open air-koncerter med 
John Morgenen Live blev en god alternativ løsning med de restriktioner, vi havde.  

Nu kan vi glæde os over, at vi igen efter 2 år i Nørager Forsamlingshus kan holde vores generalforsamling her i teltet, og 
at vi i aften kan videreføre traditionen med spisning, fest og musik. 

Der er lavet forberedelse til udvidelse af cykelstien fra Skovgårde til Lystrup, og det er nu også endelig besluttet i byrådet 
i Norddjurs Kommune. Det bliver en kystnær rute, og den forventes færdig i 2024. 
 
Vi har sammen med de omliggende grundejerforeninger og Dalsgårds Camping i en skrivelse i efterår anmodet 
Norddjurs kommune om en hastigheds-nedsættelse på Nordkystvejen, men dette ønske blev afvist af den daværende 
borgmester Jan Petersen.  
På et cykelstimøde, hvor vi opfodrede til at gøre det mere sikker at komme fra vores sommerhusområde på sydsiden og 
ned til cykelstien og stranden, blev der fra en kommunal embedsmand givet udtryk for, at en hastighedsnedsættelse ikke 
kunne forventes, men der imod mente han, at en rundkørsel ville være den rigtige løsning. En sådan opfodring har vi 
valgt at følge op på. 
Udover den øgede trafiksikkerhed, som det giver ved en rundkørsel, giver den også den ønskede fartnedsættelse, så vi 
er sammen med de omliggende grundejerforeninger, Dalsgårde Camping og vi har også fået bibel camping og Nørager 
Beboerforening med i et forsøg på at få en rundkørsel ved Skovgårdevej og Skipperholmen, hvor der skal tages stort 
hensyn til gående og cyklister. Der er også udtrykt ønske om venstresvingsbaner ved de efterliggende 
grunderforeninger.  

Vi har efter forslag på sidste års generalforsamling angående pleje af forstrand fået rettet fokus på uønsket vækst, som 
med tiden vil blive dominerende og udkonkurrerer lyng og andet godt på vores forstrand, hvis vi ikke øger indsats imod 
hyben, gyvel, brombær, bævreasp, birk og gederams. 
Vi har fået kyndig hjælp fra Norddjurs Kommune og fra Marianne, som hører til i vores område og er ekspert i naturpleje. 
Hyben er en vanskelig plante at tage kamp op imod, og den spredes hastig, især ved vores kyster, og der bliver forsøgt 
meget landet over for at bekæmpe eller reducere den.  

1. Sprøjtning ville være den lette løsning, men kemi på vores forstrand er ikke den foretrukne mulighed.  
2. Afgræsning er noget, der bliver brugt en del rundt i landet, det er en god måde at naturpleje på, men indhegning 

og husdyr vil nok give større gener på forstranden end charmen ved dyrene og effekten af afgræsningen.   
3. Opgravning, som skal gentages en del gange inden alle rødderne er fjernet, er bedst egnet til at begrænse 

områder. 
4. Hyppig klipning 4 til 5 gange årlig i en årrække. Rødderne vil bruge energi på at skyde nye planter op, og ved 

hyppig slåning undgås, at der sendes energi tilbage til rødderne, der med tiden vil blive udsultet.  

Vores plan er (se på omdelte kort af vores forstrand), at blå område er hvor hyben er stor udfordring, rødt område er det 
især er gyvel og brombær. 
Der slås med traktor, men der køres uden om lyngområderne i blå område, mod hyben klippes der 4 til 5 gange årlig, og 
i rødt område, hvor der ikke er hyben vækst, forventes noget mindre klipning. I det skraverede område efter stien til 
Slåenvej er der undladt klipning og gjort plads til vild bevoksning. 
Vores manuelle opgave er i de områder med lyng, som traktoren kører uden om, at rykke hyben op på arbejdsdagene, 
det skal gentages, indtil vi har alle rødderne med. På sidste arbejdsdag fik vi startet op på dette, hvilken også gav nogle 
udfordringer, men findes overkommelig. 
I lyngbedene i rødt område nedklippes uønsket vækst med buskrydderen. 



Det nemmeste ville være ikke at gøre noget, men vi i Skovgårde har vilje, stædighed og med en god målrettet indsats vil 
vi kunne begrænse områderne med hyben og andre invasive arter og derved sætte et smukt præg på forstranden med 
mere lyng og andre floraer, som øger biodiversiteten.  
 
Vi har forsat Jan til at holde vores veje. Han blev sat på en prøve efter sidste sommers 2 kraftige regnskyl, hvor Jan 
hurtigt fik dem repareret igen.  
Da Jan har fået øget klipning på forstranden, forsøger vi med også at lade ham klippe vores fællesareal og spare Harry 
og hans havetraktor. 

Ole har valgt efter 12 år at stoppe med at servicere vores forstrand,  
Ole har anbefalet Martin som hans afløser.  
Velkommen til Martin og en stor tak til dig Ole for din gode indsats i mange år.  
Vi har fået lov til at bruge det ledige skur for enden af toiletbygningen. Med godt udnyttelse af pladsen har vi kunne gøre 
plads til de fleste af vores ting.  
Sidste år havde vi plan om at søge byggetilladelse til foreningens eget skur, men det er nu sat i bero.                                                                                                                                  
Den 31. juli havde Tine Rydahl arrangeret lokal tur til 2 steder i Rygårde, Nørager Kirke, Stendysserne i Tustrup og 
sluttede af ved Skovgårde Voldsted. Ejvind Nielsen fra Rougsø Egnsarkiv var guide på turen. Med mange interessante 
fortællinger fik vi en meget spændende eftermiddag. 
Tine Rydahl har et arrangement om Skovgårdes historie i Fjerupgaarde Forsamlingshus den 16. juli kl. 14.                                                                                                                                                                                               
I august havde Marianne Fruergaard arrangeret botaniktur på vores forstrand, Marianne Popp var natur guide, hun 
fortalte om de forskellige planter, som vi har på vores forstrand, og hvad der kan gøres for at hjælpe lyngen og anden 
nyttig flora.                                                                                                                                                                                             
2 årlige arbejdsdage, hvor der sidste efterår var ca. 30 fremmødte. Her i maj var vi ca. 40, der blev ordnet mange ting, og 
som altid en masse social hygge. 

Den 28. maj have vi igen hjertestarterkursus, hvor 15 deltog. 

Vi har forsat vores hjemmeside www.skovgaarde.dk, hvor de mest relevante oplysninger om vores forening kan findes.  
Det nye er, at vi har fået en af vores egne medlemmer Steen, der vil sørge for lidt forbedret opdatering af hjemmesiden. 

Vores facebookgruppe Skovsgårde Grundejerforening vokser stadig og er nu på over 440 medlemmer, det er den 
hurtigste vej til information, så et medlemskab kan kun anbefales.  

I aften er der spisning i teltet kl. 18.  

Musikken spiller fra klokken 20 til 23. 

Den 23. juni er der Sct. Hansbål kl. 20.  

Tak til alle for at bidrage til vores forening.  

Tak til sponsorer til medlemsbladet og festen i aften.  

Og til slut en stor tak til bestyrelsen for er godt samarbejde.  

Behandling:  
Dirigenten åbnede herefter for debat. 
Der var ingen indlæg. 
 
Beslutning:  
Beretning blev godkendt med applaus. 
 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer Lars Mandrup. 
Regnskab 2021 var offentliggjort via medlemsbladet. Antal medlemmer er 294, en tilbagegang på 1. Til veje og forstrand 
indbetales fra 276 medlemmer, en tilbagegang på 3. 
Årsresultat 2021 endte på 25 tkr ud fra indtægtsgrundlag på 123 tkr. Årets resultat betød en formuefremgang til 152 tkr, 
som er placeret dels i garantkapital 60 tkr, dels på foreningskonto 92 tkr. 
Der er i løbet af året skiftet pengeinstitut til fremover at være Sparekassen Djursland, nu med garantkapital 60 tkr.  
Sidste årsresultat var på 0 tkr ud fra indtægtsgrundlag på 118 tkr. 
Der budgetteres med 2023 årsresultat på 0 ud fra indtægtsgrundlag 121tkr. 
Der er i løbet af året skiftet pengeinstitut til fremover at være Sparekassen Djursland, nu med garantkapital 60 tkr.  
 



Behandling:  
Et medlem pegede på muligheden for at anskaffe badebro for at komme ud forbi stenene. 
Formanden bemærkede, at emnet tidligere har været debatteret, men ikke gennemført, idet der ikke kunne sikres 
opbakning til at forestå den årlige opsætning og nedtagning.  
Et medlem bemærkede, at der kun er sten 2-3 meter og at længde af badebro næppe vil nå ud til dybt vand. 
 
Beslutning: 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent for 2023. 
Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent på 150 kr og vejbidrag på 200 kr. 
Et medlem foreslog at øge med 25 kr for at dæmme op for stigende udgifter. 
Kassereren bemærkede, at der har været pæne overskud de seneste år og en evt. markant udgiftsstigning vil kunne 
imødegås ved at tære på formuen og efterfølgende tilpasse størrelsen af kontingentet.  
 
Beslutning:  
Kontingentsatser blev godkendt med applaus. 
 
5. Indkomne forslag. 
Ingen fra medlemmer eller bestyrelse.  
 
6. Valg  
a) 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant, jf. § 11. 
Anders Futtrup Andersen, Inge Mikkelsen og Annette Munk Sørensen.  
Annette modtager ikke genvalg. 
Anders og Inge modtager genvalg. 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Sussanne Bjerregaard, Blåmunkevej 9. Sussanne var ikke til stede, men har skriftligt 
erklæret sig villig til at indtræde i bestyrelsen.  
Der blev ikke foreslået andre kandidater. 
Anders Futtrup Andersen, Inge Mikkelsen og Sussanne Bjerregaard blev valgt med applaus.   
 
Suppleant til bestyrelsen: Elin Christensen, Fyrrevej 9 blev valgt (ikke til stede, men skriftlig erklæret sig villig til valg). 
 
b) Revisorer. 
Inger Steensgaard Pedersen, Rødkløvervej 3, blev genvalgt for periode på 2 år.  
Lars Pedersen, Hybenvej 11, blev genvalgt som revisorsuppleant for periode på 1 år. 
 
7. Evt. 
Grundejer savnede at kunne fejre midsommerfest med bål og foreslog at ansøge om særlig tilladelse.  
Bestyrelsen undersøgte muligheden for 3 år siden og blev da stillet bøde på 20 tkr i udsigt. 
Flere grundejere mente, at det burde undersøges nøjere, om det kan lade sig gøre med bålafbrænding.  
Bestyrelsen tager inputtet med i sit videre arbejde. 
 
Anders takkede og uddelte kurve til Annette for sit gode virke i bestyrelsen og tillige til Ole for mange års virke med 
opgaver ved forstranden.  
Anders takkede for fremmøde og dirigent for at lede os sikkert gennem generalforsamlingen.  
Herefter blev der lagt op til gensyn ved aftenens midsommerfest med ca. 160 gæster og musikalsk indslag v. 2fools. 


