
 

Referat fra generalforsamling 30.04.2022 kl. 14 på Tønnisgård 
 
Thomas Petersen lagde ud med et oplæg om bunkers på Rømø.  Derefter fortsatte man med dagsordenen. 
 
1. Valg af dirigent. Merete Petersen blev valgt. 

 
2. Formandens årsberetning: Trods Corona blev der afholdt udendørs generalforsamling i 

Grundejerforeningen Småfolksvej den 7. august 2021. Efter GF bestod bestyrelsen af Annette Ikast, 
Jürgen S. Meyer, Thomas Petersen, Christian Bonnichsen og Frank Clemmesen. Frank kom i 
bestyrelsen i stedet for Peter Wind, der ikke ønskede genvalg. 
Anette Jensen og Visti Frandsen blev suppleanter. 
Revisor og revisorsuppleant blev Carsten Madsen og Viggo Mogensen. 
Til konstitueringen meddelte Annette Ikast at hun ikke ønskede at fortsætte som formand, men dog 
som menigt medlem. Derefter konstituerede bestyrelsens sig så med Jürgen S. Meyer som formand, 
Frank Clemmesen som næstformand, Thomas Petersen kasserer, Christian Bonnichsen vejformand 
og Annette Ikast som menigt medlem.  
Udover konstituering har vi afholdt et bestyrelsesmøde mere. Det betyder dog ikke, at bestyrelsen 
går på pause resten af tiden. Små problemer, spørgsmål bliver klaret via Messenger, så som 
højvande, væltede træer, reparation af grusveje, nye medlemmer mm. 
Et punkt, som har været med til flere GF, har vi ikke hørt noget nyt om. Det er drejer sig om de 
affaldsøer, der skal/skulle placeres på Småfolksvej i 2022. Ligeledes med ny asfaltbelægning på 
Småfolksvej, er der heller ikke noget nyt. 
Der er dog nogle nyheder. Som i nok har set, er vejchikanen ud for Råbjergvej blevet flyttet, til glæde 
for bilister og cyklister. 
Klaplågerne, mellem Julianehåb og Gl. Skinnevej er blevet godkendt ved fredningsnævnet og Tønder 
Kommune. Christian har haft kontakt til Morten Sextus, som nok skal lave dem. Dem ser vi frem til at 
kunne gøre brug af. Vejformanden følger op på sagen. 
Til slut er der lige et lille opråb/information fra bestyrelsen, angående træer på ens 
sommerhusgrund. Har man planer om en kraftig beskæring eller at træerne helt skal fjernes, men 
ikke rigtig ved hvordan, kan man tage kontakt til Morten Sextus og høre ham ad hvad der er muligt at 
gøre. Der gives en god pris for flis lige nu og træerne står ikke evigt. 
Så vil jeg gerne slutte af med at sige tak til bestyrelsen for de positive møder og samarbejde og en tak 
til medlemmerne for jeres fremmøde. TAK. 
 

3. Regnskab og budget: Kassereren har forlagt regnskab, som blev revideret af Carsten Madsen den 
23.04.2022 uden anmærkning. Efter kort diskussion blev vedtaget at bibeholde kontingentet på 300 
kr. per år, ligesom flis-ordningen. Udgifter til denne ordning var kun 1.500 kr. i 2021. 
 

4. Valg til bestyrelse: Annette Ikast og Thomas Petersen blev genvalgt. 
Suppleanter: Anette Jessen blev genvalgt. Visti Frandsen fratrådte og Christian Erichsen (Småfolksvej 
22) blev valgt. 
 

5. Valg af revisor: Carsten Madsen og suppleant Viggo Mogensen blev genvalgt. 
 

6. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 
 

 
7. Eventuelt: Grøften ved Gertrud-Rask-Vej blev drøftet efter rensning.  

I de seneste generalforsamlinger blev der spurgt, om man bruger den rigtige vejbelægning. Svaret er 
ja. Stabilgrus er det rigtige materiale, men i perioder med megen nedbør kan det ikke forhindre, at 
der dannes huller i kørebanen. Andre typer, fx skærver, er uegnet pga. støvbelastning i tørre 
perioder. 



 

Chikaner på Småfolksvej er beregnet til at nedsætte farten, men der er nogen som mener, at de kan 
være med til at sætte farten i visse tilfælde op, når bilister forsøger at komme før modtrafikken 
igennem. Chikanen på Småfolksvej ved indkørslen til Råbjergvej er flyttet. Der har været 3 mindre 
uheld og placeringen har ført til en del farlige situationer. 
 
 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig.  
 
Formand:  Frank Clemmesen 
Næstformand:  Jürgen Schmidt-Meyer 
Kasserer:  Thomas Petersen 
Vejformand:   Christian Bonnichsen 
Menigt medlem: Annette Ikast 
 
Referat: Thomas Petersen 

 
 
 
  
 
 


