Referat af generalforsamling i Solrød Strands Strandrensningslaug d.
28. februar 2019.
Til stede
 Niels Hörup (formand), Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i Solrød Kommune
 Preben Larsen, Solrød Strands Grundejerforening
 Bjørn-Erik Jørgensen, Solrød Strands Grundejerforening
 Per Hauge, Jersie Strands Grundejerforening
 Liselotte Frederiksen, Jersie Strands Grundejerforening
 Jacob Nøjgaard, Karlstrup Strands Grundejerforening
 Niels Peter Christensen, Klimaagenterne


Anne Lökkegaard Andersen, Stedfortrædende sekretær, Miljømedarbejder i Team Natur
og Miljø, Teknik og Miljø

Afbud fra
 Carsten Højrup-Petersen, Karlstrup Strands Grundejerforening
1. Valg af dirigent
Niels Hörup blev valgt som dirigent. Niels takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne og således var beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsen havde forud for mødet fået fremsendt beretning for strandrensning i 2018.
Beretningen vil desuden blive udgivet i ’Strandsiden’.
Preben Larsen berettede via billeder på mødet om rensningen i 2018.
I 2018 blev der kørt i alt 204 tons tang til Solrød Biogas.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Godkendelse af laugets regnskab
Der var til generalforsamlingen udsendt et revideret årsregnskab, som udviste samlede
kontingentindtægter på 425.000 kr. og et tilskud fra Solrød Kommune på 421.900 kr. I
alt samlede indtægter på 846.900 kr.
Med udgifter til strandrensning, analyser og administration på i alt 381.254 kr. blev
årets resultat 465.646 kr.
Aktiverne udgjorde 1.430.553 kr. (indestående i Nordea) og en egenkapital ultimo på
1.166.609 kr.
Årsrapporten viser kortfristede gældsforpligtelser på 263.944 kr. Afvigelsen skyldes en
skyldig ikke-forfalden leverandørbetaling.
Revisor oplyser desuden, at Solrød Strandrens ikke er skattepligtig, da indtægterne er
baseret på kontingentindbetalinger og offentlige tilskud.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger jf. revisionsprotokollat.
Påtegningen er sket uden forbehold.

Årsrapport blev godkendt, underskrevet og sammen med revisionsprotokollat taget til
efterretning.
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Preben Larsen sørger for at få underskrift fra Carsten Højrup-Petersen.
4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af strandrensningsbidrag
Det i 2018 besluttede kontingentbidrag fra grundejerforeningerne forventes at fortsætte
uændret i 2019. Endelig fastlæggelse af kontingent vedtages på de enkelte
grundejerforeningers generalforsamlinger. Dette betyder, at der for 2019 budgetteres
med en samlet indtægt på 845.000 kr., heraf 420.000 i tilskud fra Solrød Kommune.
I 2019 budgetteres med samlede udgifter på 530.500 kr.
Dette resulterer i et budgetteret overskud på 314.500 kr.
Der blev rejst spørgsmål til udgifterne til banken, og formanden sørger for at oplyse
bestyrelsen om de reelle udgifter.
Med ovennævnte bemærkninger blev budgettet for 2019 godkendt.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Det er op til grundejerforeningerne at udpege kandidater (to fra hver forening), når de
hver især afholder valg til bestyrelsen. Solrød Kommune udpeger et medlem til
bestyrelsen. Niels Peter Christensen deltager som observatør i møderne jf. sin funktion
som klimaagent.
Bestyrelsen blev genvalgt.
6. Valg af revisor
Generalforsamlingen genvalgte Jan Bjørn Laursen, Registrerede Revisor / Cand. merc.
aud. fra BjørnLaursen Registrerede Revisorer A/S.
7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Bestyrelsen har stillet forslag om, at lauget skifter navn fra Solrød Strands
Strandrensningslaug til ”Solrød Strandrens” med underteksten ”Ren strand”.
Generalforsamlingen godkendte forslaget.
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Herefter takkede formanden for god ro og orden.

Dato: 28.2.2019

Formand Niels Hörup (dirigent)
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