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Skødshoved Lodsejerforening 

c/o Claus Pytlich 
Poppelvænget 12 
8420 Knebel 

CVR 41099895 

Dato: Skødshoved, 2. april 2022 

Referat fra Generalforsamling 2022. 
Afholdt d. 20 marts i Tved forsamlingshus. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
Niels Juul Nielsen blev valgt. 
Niels Juul Nielsen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, men en ejer 
gjorde opmærksom på, at rækkefølgerne for punkterne i dagsordenen ikke svarede til 
vedtægterne. Generalforsamlingen besluttede dog at gennemføre mødet, hvis man fulgte 
vedtægterne. 
 
2. Beretning. (se bilag) 
Formand Claus Pytlich fremlagde formandens beretning. 
Der var følgende spørgsmål fra salen til beretningen. 
1. Må der laves vejbump? Nej, og hvis enkelte ejere gør det, vil vores vejentreprenør 
fjerne dem, når vi får kendskab til det. De grundejere der etablerer vejbump pådrager sig 
et erstatningsansvar, hvis der sker uheld af en eller anden karakter. Nye elbiler har en 
særdeles lav bund. 
2. Nogle enkelte kører for stærkt. Svar. Vi har alle et fælles ansvar for at henstille til 
grundejerne og deres gæster. KØR LANGSOMT. Der er 30 km. Fart grænse på alle 
grus veje. 
3. Må der skiltes med ”legende børn”. Svar. Det er kommunen der opsætter skilte. Herefter 
blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 
3. Regnskab, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Sekretær Jens Bisgaard-Petersen fremlagde regnskab og budget, da kasseren Knud 
Frank Andresen var forhindret i at være tilstede. 
Det skal kraftigt anbefales at lodsejere tilmelder kontingent betaling til 
PBS/Betalingsservice, da foreningen sparer en del penge ved dette. 
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
På valg var kasserer Knud Frank Andresen. Blev genvalgt. 
På valg var bestyrelsessuppleant Hans Midtiby. 
Blev genvalgt. 
 
5. Valg af: Revisorer 
 
På valg var revisor Christian Hagensen 
Blev genvalgt. 
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På valg var revisorsuppleant Hans Midtiby. 
Blev valgt. 
 
6. Indkomne forslag 
Ingen forslag. 
 
7. Eventuelt. 
Flere medlemmer snakkede om for høj fart på vore veje, og der kan kun appelleres om 
hensyntagen til alle. KØR LANGSOMT. 
Vejene vil blive behandlet med Dustex støv dæmper når der er behov. 
Et medlem påpegede at der muligvis var brug for en vej reparation på Mågevænget / 
Vibevænget. Bestyrelsen vil besigtige stedet. 
På Bellisvænget er det nederste vejstykke langs stranden forsvundet. Hvad kan 
gøres? 
Kan der opsættes skilte med påskriften ”Denne vej vedligeholdes af en privat 
Lodsejerforening”? 
 
Referent:    Dirigent: 
 
 
 
 
Jens Bisgaard-Petersen   Niels Juul Nielsen 
Sekretær 
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Bilag: 

Formandens beretning 2021 

Vi har våde vintre, og det sætter altid sine spor på vores veje i form af huller og andet. 
Når det så kombineres med en del byggeaktivitet og tilhørende tung trafik, bliver det ikke 
bedre. Vi er i løbende dialog med vores vejentreprenør, så når det rigtige vejrlig er med os, 
slår vi til. På den måde får vi mest vej for kontingentkronerne. 
Vi har erfaret, at visse vejstrækninger er mere sårbare end andre. Dem vil vi særligt have 
fokus på fremover. 
Skulle der af en eller anden grund lokalt opstå et generende hul, som ikke kan afvente 
næste vejeftersyn, er man velkommen til at hente noget at fylde i fra vores depoter, som 
ligger på hjørnet af Fasanvænget og Søren Jeppesens Vej samt ved Skovvej 1. 

Foreningen glæder sig over, at både enkeltpersoner og grupper jævnligt renser stranden 
for affald. Bliv endelig ved med det! 

Sidste år fik vi afviklet en meget Coronavenlig Sct. Hansfest. Langt de fleste steder måtte 
man aflyse. I år håber vi så igen at kunne bruge vores sanghæfte. I den forbindelse vil vi 
gerne i kontakt med medlemmer eller andre, som kan spille eller synge og gerne begge 
dele. 

Vi har haft mange ejerskifter de sidste 2 år, og det er bestemt ikke altid, at vi får besked.. 
Tilmelding kan ske via vores hjemmeside. I bestyrelsen gør vi et stort arbejde for at følge 
op, og det har også givet pote. 

Foreningen ønsker alle vores medlemmer en fredelig og god sommer. Husk at køre 
langsomt på vores veje, og at hjælpsomhed og tolerance ofte giver et bedre liv i 
sommerhus. 

Claus Pytlich 
Poppelvænget 12 

 


