
Referat fra stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Tranum Ejstrup Strand 

 

Lørdag den 20. juli kl. 11:00 i Restaurant Tranum Klit, Strandvejen 150, Tranum Strand. 

 

 

Til stede: 48 personer/37 husstande. 

 

Dagsorden 

 

1.  Valg af dirigent og referent. 

2.  Behandling og vedtagelse af forslag om sammenlægning af ”Tranum Strand Grundejerforening” og 

”Grundejerforeningen Tranum Ejstrup Strand” pr 20. juli 2013. Forslag til vedtægter for den ny 

grundejerforening ”Grundejerforeningen Tranum Ejstrup Strand” er vedhæftet indkaldelsen. 

På stiftelsesdagen opgøres de to foreningers vejfonde og foreningskasser, som begge overgår til den 

nystiftede forening.  

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

Ved den stiftende generalforsamling vælges 5 bestyrelsesmedlemmer heraf mindst 2 fra hver af de 

sammenlagte foreninger. 

Det skal jf. vedtægternes § 18 desuden sikres, at bestyrelsen består af mindst et medlem fra Ejstrup 

Strandvej og mindst to medlemmer fra området Strandgårdsvej-Redningsvejen-Sletten. 

Bestyrelserne for de to grundejerforeninger foreslår, at der, hvis generalforsamlingen ønsker det, trækkes 

lod om besættelsen af den femte bestyrelsespost, og at første suppleantposten derefter besættes af 

medlem fra den forening, som kun får to poster i bestyrelsen. Første suppleanten kan det første år knyttes 

til bestyrelsesarbejdet.  

4. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og vejbidrag. 

Bestyrelserne for de to eksisterende grundejerforeninger foreslår, at budgetudarbejdelsen og fastsættelsen 

af kontingent og vejbidrag for 2013-14 overlades til den nyvalgte bestyrelse, idet der ikke forventes 

væsentlige afvigelser fra tidligere fastsatte beløb i de to foreninger. 

6. Eventuelt. 

 

Bestyrelserne for ”Tranum Strand Grundejerforening – Foreningen af private grundejere ved Tranum 

Strand” og ”Grundejerforeningen Tranum Ejstrup Strand”.  

 

 

Ad 1: Jens Kronborg (Redningsvejen 32) valgt som dirigent; Leif Leer Sørensen (Strandgårdsvej 17) som 

referent. 

 

Ad 2: Enstemmigt vedtaget i begge foreninger. Klaus Darling (Sletten 3) understregede, at den kommende 

bestyrelse vil lave en udligning vedrørende indbetaling til vejfond og kontingent, da de to foreninger stiller 

med forskellig kassebeholdning: Tranum Strand Grundejerforening har en formue på ca. 50.000 kr.; 

Grundejerforeningen Tranum Ejstrup Strand ca. 20.000 kr. 

 

Ad 3: Til den nye bestyrelse opstillede Ebbe Larsen (Strandgårdsvej 18), Klaus Darling (Sletten 3), Carsten 

Andersen (Ejstrup Strandvej 10), Alice Kristoffersen (Sletten 10), Mikkel W. Toft (Estrup Strandvej 18) og 

Jens Stenz (Strandvejen 152).  Da bestyrelsen består af fem personer plus en 1. suppleant, der deltager i 

bestyrelsesarbejdet, er alle opstillede derfor valgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv og afgør, hvem der skal 

indtage suppleantposten. Jarl Magnussen (Marievej 4) blev valgt som 2. suppleant. 

 



Ad 4: Birthe Lau (Redningsvejen 20) og Egon Nielsen (Redningsvejen 56) blev valgt som revisorer; Lars 

Christensen (Ejstrup Strandvej 40) som revisorsuppleant. 

 

Ad 5: Den nye bestyrelse udarbejder budget og fastlægger kontingent og vejbidrag, som sammen med 

referat fra generalforsamlingen fremsendes til alle medlemmer senest 1. september.  

Indsigelser af enhver art sendes til bestyrelsen; mindst 20 indsigelser giver grundlag for indkaldelse af 

ekstraordinær generalforsamling.  

Fristen for indbetaling af kontingent udsættes evt. til 1. november. 

 

Ad 6: Bestyrelsen blev opfordret til at: 

- udsende en liste med navne- og mailadresser på alle foreningens medlemmer 

- etablere en hjemmeside for foreningen, som blandt andet skal rumme vedtægter og referater 

Materiale om Tranum Strand Grundejerforening ligger i dag på en privat hjemmeside 

www.tranumstrand.com 

- udarbejde en velkomstbrochure med blandt andet kontaktoplysninger på bestyrelsens 

medlemmer.  

 

Stor tilslutning til at fastholde områdets unikke, fredfyldte karakter – uden tivoli og andet gøgl.  

Det har ikke været muligt for naboerne til hotellet at få svar fra kommunen på, hvad status er på hotellets 

udvidelsesplaner. 

 

Naturstyrelsens fjernelse af skovplantning blev rost, og bestyrelsen blev opfordret til at kontakte 

Naturstyrelsen for at høre om yderligere beplantning må fjernes. Det blev dog samtidig påpeget, at 

beplantningen i området har bidraget til er rigere dyreliv. 

 

Endelig blev der opfordret til fælles kamp mod klitroserne. For eksempel i form af et weekend-arrangement 

under mottoet: Til helvede med klitroserne! 

 

 

……………………………………………………………………….                   ………………………………………………………………… 

Referent: Leif Leer Sørensen                                                     Dirigent: Jens Kronborg 

 

 

 

 
 


