
Referat af Gjerrild og Omegns Generalforsamling 

 på Gjerrild Kro d. 6. februar 2017. 

Fraværende/ arbejds ramte: Susmi, Lene og Jesper. 

Fremmødte, incl. bestyrelses medlemmer 28 personer. 

Ad 1: Henning Hansen blev foreslået og valgt. 

Ad 2: Formandens beretning. Se vedlagte bilag. 

 Kommentarer til beretning: 

 Arne var glad for at kommunen vil holde arealet omkring Bytorvet. 

Lars kommenterede/orienterede om hans snak med kommunen om en cykelsti. Han håber 

den nye bestyrelse fortsætter hvor han slap.  

Peder Ivan foreslog at man cykler gennem Hestehaven ved søerne. Så slipper man for den 

værste trafik. 

Knud foreslog en trafik tælling. Knud spurgte til græsset i Hestehaven. 

Der blev orienteret om hvordan vi indtil videre har haft Bjarne til at slå græsset mod 

betaling. 

Jens Peter og Niels fik applaus for det nye design på Bøgebladet. 

Ad 3: Pga. Jespers fravær, gennemgik Jens Peter regnskabet så godt han kunne. Regnskabet blev 

godkendt med en enkelt kommentar. Torben spurgte ind til en difference på ca kr. 1000,00. 

 Jens Peter skriver forklaringen i Bøgebladet. Torben sagde fejlen burde rettes så den ikke 

bliver ved at være der.  

Ad 4: Generalforsamlingen foreslog stigning til kr. 100,00 pr person. Så er der flere penge til 

aflønning vedr. hæk og græs arealer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 Birthe Møller tilbød at hjælpe hvis nogen var presset medhensyn til udbringelse af 

Bøgebladet/ inddrivelse af kontingenter. 

Ad 5: Inger Nordstrøm og Lene Borg blev valgt til bestyrelses medlemmer for 2 år. 

 Inge Fanger og Niels Juul blev valgt til suppleanter for 1 år. 

Ad 6: Per Høgh Sørensen blev genvalgt som revisor. 

 Torben Leth blev valgt til revisor suppleant. 

Ad 7: Der var ingen indkomne forslag. 



Ad 8: Dorthe Lyk orienterede om et projekt, om Landsby klynger, som hun er med i. Se mere på 

www.landsbyklynger.dk  

 Dorthe vil også fortælle om det på kommende vandkants møde. 

 Kim Brøgger foreslog vi ansøgte kommunen om tilskud til skiltning i Hestehaven, så man kan 

se hvor man skal cykle, indtil vi får en eventuel cykelsti langs vejen. 

 Der blev også talt om at vejen kunne mærkes op, ligesom i Glesborg, for at sænke farten. 

 Niels Juul foreslog at Gjerrild sø bliver lavet til en eng sø. Måske for fondsmidler. 

 Inge Fanger orienterede om at kajak klubben er ved at ansøge om en gangbro, i brede 

måtter, der skal lette tilgangen til vandet for bla. kørestolsbrugere. 

 Peder Ivan foreslog et meget højere kontingent, måske kr. 500,00. så ville foreningen få en 

god formue, og kunne eventuelt have opkøbt feks. Bager butikken. Peder Ivan har tidligere 

talt om det. 

 Knud Møller mente ikke det var vores opgave. 

 Henning Hansen foreslog en sø neden for Rimsti Bakken. Kan man se vand- kan man sælge 

grunde. 

 Kirsten Thygesen fortalte at hjertestarteren (der har været i brug et par gange) har været 

udsat for hærværk.  Den ene gang, er der måske tale om en påkørsel. Kirsten har været i 

kontakt med byens skoler. 

 Jens Peter roste Niels for hans arbejde med byens hjemmeside www.gjerrild.net . Niels fik 

applaus fra forsamlingen. 

 Dorthe Lyk fortalte at 80 husstande er nok til at Fibernet kan komme på tale i Gjerrild. 

Kontakt eventuelt Thomas J. H. Christensen, Gjerrild. 

Efter general forsamlingen nød vi kroens lækre tapas/ kage buffet. 

Tak til de bestyrelses medlemmer der takkede af for denne gang og velkommen til de nye. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Peter som formand, Dorte Arup som næstformand, Jesper som 

kasserer og Dorthe Svenningsen som sekretær. Udvalgene nedsættes på først kommende bestyrelses 

møde. 

Referent Dorthe Svenningsen. 

 

  

 


