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  Dato  :  07-09-2021 

Generalforsamling 2021 : 28. aug. 2021 kl. 15:50 – 16:30 
 

Sted   : Vemmingbund Strandkro, Vemmingbundvej 6310 Broager. 
 
Bestyrelsen  : Hans H. Jacobsen (Formand) HJ 
   Mogens Søholm (Kass.)  MS 
   Herluf Christensen  HC 
   Joakim Gehrt  JG 
   Helge Lorenzen  HL 
   Hans Jørgen Nissen  HN 
 
Fremmødte  : Ca. 104 medlemmer 
 
Dagsorden  : 1.   Valg af dirigent. 
   2.   Formandens beretning 2019 / 2020. 
   3.   Aflæggelse af regnskab 2019 / 2020. 
   4.   Indkommende forslag. 

5.   Valg af bestyrelse. 
6    Valg af suppleanter. 
7    Valg af bilagskontrollant. 
8    Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

   9.    Eventuelt. 
 

 
 Formanden byder velkommen. 
 
 
1. Bestyrelsen foreslår Henrik Raunkjær som ordstyrer. Godkendt / valgt. 
 Ordstyrer konstaterer forsamling lovlig indkaldt og dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
2. Formandens beretning 2019 / 2020. 

Siden 2019 har vi fået skiftet og flyttet vores affaldscontainere og vi synes at det er 
blevet rigtig godt. 
Der er blevet etableret et handicap toilet ved siden af det bestående toilet. 
Planen var at det skulle etableres I den nordlige ende men kommunen fandt ikke en 
egnet placering. 
Vi arbejder stadig på at få en eller anden belysning af Vemmingbundstrandvej. 
Der har været en del kontakt vedrørende de sidste år. 
Kommunen yder et godt vedligehold af området og har I år anskaffet sig en maskine 
til strandrensning som har været I brug en del gange. 
Vores badebro er I en dårlig forfatning og vi skal regne med at det skal en ny til inden 
ret længe. Vi vil søge midler til dette. (kommunen, landsbylaug og flere) 
Vemmingbund er udpeget som et område hvor der kan komme oversvømmelse, og 
det har vi jo oplevet flere gange. På sigt skal der nok etableres en eller anden form 
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for dæmning. Hvordan og hvor høj er noget vi skal have sat i gang sammen med 
Sønderborg kommune. 
Tak til bestyrelsen og alle der har hjulpet til at vores område er fint til glæde for de 
mange der burger det. 
Også tak til Sønderborg kommune for et meget godt samarbejde. 

 
Info Kastanievej (???) 
 Informerer om ulykke på bro i Vemmingbund nordlige ende. 
Svar Mogens Søholm 
 Broen i den nordlige ende er privat og har ikke noget med foreningen at gøre. 
 Foreningens bro (ude foran strandkroen) er ansvarsforsikret og mærket færdsel på 

eget ansvar. 
 

Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 
 
3. Kasserer fremlagde regnskabet for 2019 / 2020. 
 Regnskabet for 2019 / 2020 blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 
 
4. Indkommende forslag. 

Spørgsmål Jacob 
 Spørgsmål angående lugtgene fra landbrugsejendommen. 
Svar Bestyrelsen 
 Tager forslag ad note. 
 Hans H. Jacobsen afgav forklaring om forhold og tiltag. 

o Gylletanken skulle oprindelig være placeret 300 mtr. Længer oppe i 
marken, dette blev afvist af fredningsmyndighederne. 

o Højden for tanken med låg blev ligeledes afvist. 
o I 2021 har der været mange dage med vest vind i forhold til tidligere. 
o Uheldigvis kom der en regnperiode kort efter åbning af flydelåg for 

omrøring. 
 

Info Lindevej 1 
 Info angående spørgsmål angående lugtgene, Hans H. Jacobsen er inhabil. 
Svar Bestyrelsen 
 Taget ad note. 

 
Spørgsmål Lindevej (Nnn) 
 Status for gadebelysning på Vemmingbund Strandvej. 
Svar Mogens Søholm 
 Ved generalforsamling 2017 blev der af de fremmødte udarbejdet punkter til en 

Masterplan i samarbejde med kommunen, dette punkt havde på daværende 
tidspunkt høj prioritet. 

 Beslutning om udførsels ligger ved kommunen. 
 Der blev ved håndsoprækning stemt om bestyrelsen skulle kontakte kommunen 

for eventuel ikke at lave gadebelysning. 
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 Afstemningsresultat – 2 stemmer imod (forslag taget ad note uden yderlige 

bemærkninger) 
 
5. Valg af bestyrelse. 
 På valg er 

Hans H. Jacobsen (Formand) Genvalgt for 1 år. 
 Mogens Søholm (Kass.)   
 Herluf Christensen  Afgår. 
 Poul Reimer   Valgt. 
 Joakim Gehrt  Afgår. 
 Mette Kloster Blom  Valgt. 
 Helge Lorenzen  Genvalgt for 1 år. 
 Hans Jørgen Nissen  Genvalgt for 1 år. 
 
6. Valg af suppleanter (2021). 

På valg er 
Holger Nielsen / Lunden 4  Genvalgt 

 Anne Lise Brag  Genvalgt 
 
7. Valg af bilagskontrollant (2021). 
 Jan Sivers  Lige år Genvalgt 
 Jürgen Staib  2021 Genvalgt 
 
8. Valg af bilagskontrollantsuppleant. På valg lige år (2022). 

Herdis Lange Lige år  Genvalgt 
 
9. Eventuelt. 
 Indslag fra Landsbylaug ved Herluf Christensen. 

 Vemmingbund er aktivt med i landsbylauget sammen med fire andre byer på 
Broagerland. 

 Der har været rundtur på Broagerland med personer fra København. 
 Vemmingbund blev ikke valgt som “Årets Landsby 2021” 

 
Info Kastanievej (Herdis) 
 Ønsker vejspejl ved udkørsel fra vej. 
Kommentar Bestyrelsen 
 Undersøger muligheden. 

 
Info Kastanievej (???) 

 Meget og tung trafik og ingen udsyn (beplantning) ved udkørsel fra Kastanievej. 
Kommentar Hans H. Jacobsen 
 Opfordre til at grundejerne taler sammen om sagen. 

 
Info Søndermarken (Mette) 
 Ønsker vejspejl ved udkørsel fra vej. 
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Kommentar Bestyrelsen 
 Undersøger muligheden. 

 
Info Egevej 
 a - Spejl vedudkørsel fra Egevej. 
 b – Skiltning hunde på stranden. 
Kommentar Hans H. Jacobsen 
 a - Opfordre til at grundejerne taler sammen om sagen. 
 b – Punktet hat været oppe før – Der må ikke skiltes. 

 
Info Lindevej (John) 
 Efterlyser regler for plane og hæk klipning. 
Kommentar Hans H. Jacobsen 
 Der findes ingen lokal plan angående dette, almen fornuft og hensynstagning 

burde være gældende. 
 

Opfordring Bækken 4 
 Opfordrer til hastighedskontrol på strandvejen. 

 
Spørgsmål Nørreløkke (Jørgen) 
 Status på bådslæb? 
Kommentar Hans H. Jacobsen 
 Der arbejdes på sagen. 

 
Info Vemmingbundvej 66 
 Både på stranden – vil gerne hjælpe med oprydning af ubrugte både. 

 
Opfordring Mogens Søholm 
 Opfordrer til meddele hussalg og adresse ændring ved flytning. 

 
 Formanden afslutter generalforsamling og takker for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sønderborg den 7. sep. 21 


