
Referat fra generalforsamling 7. august 2021 kl. 14 på Tønnisgård 

1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Merete Petersen 

2. Årsberetning. Formanden gennemgik det forgangne år. Der var ingen 
bemærkninger. 

 

Formandens beretning 

Der har i andet halvår 2020 og første halvår 2021 arbejdet med forskellige emner: 

En vigtig sag for foreningen er færdiggørelse af Småfolksvej inkl. chikaner. Vejformanden har skrevet og 

rykket Tønder kommunen om færdiggørelsen.  

En anden, lige så vigtig sag er hastighedsbegrænsninger på Småfolksvej. Bestyrelsen afgivet høringssvar 

kommunen om trafikplanen. Høringsbrevet ligger som nyhed på hjemmesiden. 

Noget de fleste i foreningen gerne vil undvære er affaldsøerne. Bestyrelsen har henvendt sig til Tønder 

forsyning, som mener, at disse vil blive indført i 2022. Men der er ikke konkret nyt sagen. Forsinkelsen 

skyldes Folketingets krav om at der skal sorteres i 10 segmenter.  

Vedrørende Grusveje og grustyper har der været en del henvendelser til bestyrelsen vedrørende 

grusvejene, så dette emne er blevet diskuteret en del i bestyrelsen. Foreningen ordner grusvejene 2 gange 

årligt, omkring påske og i efteråret. Hvornår det konkret sker, afhænger af vejret, da udbedring af grusveje 

kræver tørvejr. Hvis der er huller i de mellemliggende perioder, er der grusbunker, som beboerne kan 

hælde grus i. Ring til vejformanden, hvis der er brug for nyt grus til bunkerne.  

Der er gravet grøfter ved Gertrud Rasksvej, og rørlægning af nyt drænrør mellem grundejerforeningen og 

naboområdet ved Gertrud Rasksvej. Det er medlemmernes egen forpligtelse at vedligeholde og oprense 

egne grøfter, og grøfter der ligger mellem grundene. Grundejerforeningen vedligeholder mod vej og mod 

andre områder.  

Vedrørende klaplåge/adgangssluse er kommune og fredningsnævn er blevet rykket for nyt i sagen, men der 

var ikke nyt inden generalforsamlingen. 

På hele bestyrelsens vegne – tak for den store opbakning i 2020. 

 

 

3. Regnskab og budget. 

Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentet på 300 kr. pr. lodsejer pr. år.  

Det blev desuden foreslået af bestyrelsen, at afskaffelse af flis-ordningen. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet og godkendte fastholdelse af kontingent 
på 300 kr. pr. lodsejer pr. år. 



Efter en god diskussion blev generalforsamlingen dog enig om at forlænge flis-
ordningen, men er klar til at diskutere ordningen næste år, hvis omkostningerne 

stiger. 

4. Valg til bestyrelse 2 år: 

Jürgen Schmidt Meyer: genvalgt 

Peter Wind fratrådte, og i stedet blev Frank Clemmensen valgt 

5. Bestyrelsessuppleanter for 1 år: 

Frank Clemmensen fratrådte som suppleant og i stedet trådte Annette Jessen, 
Småfolksvej 26. 

Visti Frandsen blev genvalgt 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år: 

Revisor: Dieter Johannsen fratrådte og i stedet blev Carsten Madsen valgt. 

Revisorsuppleant: Carsten Madsen fratrådte og i stedet blev Viggo Mogensen valgt. 

7. Indkomne forslag. Der var et indkommet forslag om gennemgang af løsninger for 
renovation, men det blev frafaldet.  i hænde senest den 24. juli 2021 

8. Eventuelt. Intet. 

Normalt konstituerer bestyrelsen sig umiddelbart efter generalforsamlingen, men da 

der kun var formanden og en nyvalgt til stede, vil konstitueringen ske ved første 
bestyrelsesmøde. 


