GRUNDEJERFORENINGEN FOR
THORUP & TVED STRAND 2021

Begtrupvig Strandvej nr. 15

Kære beboere og besøgende i den vestlige del af Begtrup Vig. Her er
2021 folderen fra Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand GTTS. Vi dækker den vestlige del af Begtrupvig – fra Polarstjernevej
og vestover til Himmervej.

Folderen er ikke et nyhedsbrev, men indeholder praktiske oplysninger
relevante for vores område, og vi varetager områdets interesser overfor
bl.a. Syddjurs Kommune. Følg os også på hjemmesiden www.gtts.dk og
på Facebook (GTTS), hvor der er oplysninger at hente om vores
grundejerforening, om vandværket (www.begtrupvigvand.dk), om de to
vejlaug og meget mere.
Vi har mange trofaste medlemmer, men vi kunne være ganske mange flere.
Lav gerne lidt reklame om GTTS overfor naboen. Det føles godt at være
solidarisk, og det kunne jo på sigt reducere kontingentet.
Folderen kommer elektronisk i år til alle med mailadresse og fysisk til alle
de postkasser i området vi kan finde. Vi opfordrer fortsat alle med og uden
hus til at give os oplysninger om aktuel mailadresse. Det vil lette os
fremover. Der kan være oplysninger, vi gerne vil give også til ikke
medlemmer, og vi kan spørge, om manglende medlemskab er en aktiv
beslutning eller en forglemmelse. For de fleste er det nok det sidste, der
gælder. Vi har således besluttet os til at spare portoen, og i stedet få lidt
forårsmotion og måske en snak ved fysisk omdeling. Mailadressen sendes
lettest til vores sekretær René på adressen lundrene@gmail.com
Nye medlemmer bedes også angive hjemadresse og tlf.nr.
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Når I opdager, at nogle er flyttet til området, eller huse og grunde skifter
ejere, vil det være en god ide at sige velkommen og informere om bl.a.
GTTS, vores hjemmeside og om de 2 vejlaug. Det er vejlaugene, der står
for at holde tilkørselsvejene i ordentlig stand. Vær derfor med i det
relevante vejlaug, hvis du regelmæssigt benytter Metholmvej eller Tangvej.
Siden sidste folder har bestyrelsen holdt møder 20/6 og 22/8 2020. Øvrige
planlagte møder har været aflyst grundet pandemien. Generalforsamlingen
blev afholdt 19/7 – 19 i Café Thorup Mejeri. Referater fra møderne kan
læses på hjemmesiden. Hvis I har spørgsmål eller har ønsker om, at et
emne tages op i bestyrelsen, håber vi at høre fra jer. I er altid velkomne
med ideer, gode råd, spørgsmål eller bare en snak.
Vi håber at se jer til nogle af årets arrangementer. Vi vil gerne særligt
reklamere for loppemarked, sommerfest og generalforsamling i juli. Det er
en god anledning til at mødes – og husk det er for alle – nye som gamle
beboere – yngre og ældre. I år forventer vi, at kunne afholde arrangementerne på trods af corona – med relevante forholdsregler selvfølgeligt.
Vi håber, at se jer som medlemmer af GTTS i 2021, tak.

Kontingent for medlemskab af Grundejerforeningen er kr. 100,Vi ønsker at modtage det årlige bidrag inden 1. juni

Indbetaling kan ske til MobilePay nr. 33873
eller via netbank til kontonummer 9354 301574
HUSK det er vigtigt at påføre mailadressen og
sommerhusadressen på overførslen
Måske er det smart at gøre det nu – man kunne komme til at glemme.
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Bestyrelsen fra venstre: Flemming, Lars, Annett, Finn, Berit, René og Ida.
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Lars G. Hansen
Herculesvej 24
Flemming Andersen
Carlsvognsvej 19
Berit Pedersen
Tangvej 26
René Lund
Marsvej 6
Annett Fjeldborg
Metholmvej 15
Finn Svejstrup Olsen
Meteorvej 1
Ida Krarup
Begtrupvig Strandvej 25

Webmaster

Gregers Wegener
Begtrupvig Strandvej 35

21222195
lgh@dadlnet.dk
25586147
HFandersen7@gmail.com
25532573
beritped@live.dk
22239940
lundrene@gmail.com
20676773
fjeldborga@gmail.com
60518760
finn.svejstrup.olsen@gmail.com
26256305
krarupida@gmail.com
51717403
wegener@clin.au.dk
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Strandrensning 2021
Vi ønsker alle en ren og ryddelig strand ved Begtrup Vig. Hvert år skyller
der ting og sager ind, som ikke hører hjemme i naturen.
Grundejerforeningen afholder derfor den årlige strandrensning med start
ved Nordstjernevej
lørdag den 1. maj 2021 kl. 10.00.
Grundejerforeningen sørger for poser, opsamlingstænger, bortkørsel m.v.
og giver en sodavand eller øl ☺ efter veludført arbejde.

Der er også plads til dig. Det er på ingen måde fysisk hårdt arbejde, så hold
dig ikke tilbage. I virkeligheden blot en hyggelig gåtur langs stranden. Hvis
I på strandstykket har en udtjent jolle, et gammelt surfbræt eller lignende,
som I er enige om, trænger til at komme væk, kan I kontakte os på forhånd
eller på dagen, flytte det uønskede op til vejen og gerne mærke det med
f.eks. afspærringstape. Miraklet sker så en af dagene i maj.
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Sankt Hans Aften 2021
En af traditionerne i vigen er Sankt Hans bålet. I år har vi specielt inviteret
beboerne i vigens anden grundejerforening – Strands Grundejerforening.
Men alle beboere samt sommergæster er velkomne. Bålet tændes
onsdag den 23. juni 2021 kl. 20.30
på stranden mellem Nordstjernevej og Syvstjernevej.
Der er som traditionen byder fællessang og båltale.
Lørdag den 19. juni kl. 12.00 laves bålet. Hvis du har grene eller træ
liggende, vil det være en god ide at få det brændt af her, så der kun er et
sted at rydde op. Vi vil være der og arrangere bålet. I bedes undlade at køre
grene til efter lørdag, da bålet kan blive for stort og dermed ukontrollabelt.
Her et billede fra Sankt Hans Aften 2018, der var uden bål grundet tørken.

Deltagelse i grundejerforeningens arrangementer sker på eget ansvar.
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Sommerfest i Grundejerforeningen
Grundejerforeningen holder - om corona vil - sommerfest og grillaften for
voksne og børn, familie og venner lørdag 17. juli 2021 kl. 18.30 i teltet på
Begtrupvig Strandvej mellem Marsvej og Carinavej.
Sommerfesten er stedet, hvor du kan træffe gamle bekendtskaber og møde
nye mennesker fra vores område. Der er ingen tilmelding.

Der vil være hoppeborg for børn på eget ansvar. Hoppeborgen kan bruges
hele lørdagen og søndag formiddag under opsyn af en voksen.
Medbring selv grillmad, service og drikkevarer samt godt humør. Der kan
også i begrænset udvalg købes øl, sodavand og vin til lave priser.
Vi stiller teltet op fredag den 16. juli 2021 kl. 17.
Giv gerne en hånd med, hvis du har mulighed for det. Teltet tages ned efter
generalforsamlingen søndag. Også her vil din hjælp være velset.
Tak til Vibeke og Claus fordi vi endnu engang må benytte jeres grund.
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Loppemarked
Vi afholder loppemarked lørdag 17. juli kl. 11 – 15 i teltet. Arrangementet
bliver større år for år. Ryd op i dine ting, og kom med det, der trænger til
en ny ejermand. Alle bliver glade. Du må være forberedt på, at du kan gå
derfra med mange nye helt nødvendige ting. Din trøst: Loppemarked 2022.
Sælg dine lopper mens børnene hopper

Hjertestarter
Vi har forsøgt at få doneret en hjertestarter fra TrygFonden i flere år – uden
held. I samarbejde med Strands Grundejerforening har vi nu indkøbt en
hjertestarter, der sættes op på Strandsborg efter velvillig aftale med ejerne.
Vi vil arrangere instruktion til interesserede i genoplivning inklusive brug
af hjertestarteren. Nærmeste øvrige hjertestartere er ved forsamlingshuset i
Strands, ved Brugsen i Tved, ved slagter Kruse og ved Lykkes landhandel.
Der er via TrygFonden etableret en landsdækkende hjerteløberordning, som
alle over 18 år kan tilmelde sig – se mere på www.hjerteløber.dk
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Begtrupvig Strandvej
Desværre er det ikke lykkedes at få en aftale med Syddjurs Kommune og
politiet om en hastighedsbegrænsning på strandvejen. Sammen med
Strands Grundejerforening har vi nu sat skilte op mhp at få bilisterne til at
sænke farten, tage hensyn til børn, cyklister, støvgener og i det hele taget
køre efter forholdene. Vi har også sammen med vejlaugene opsat skilte på
Tangvej og på Metholmvej. Det forlyder, at det stort set er os selv, der
kører for stærkt. Kan det virkeligt passe? Det må da være ”de fremmede”.
Vær selv et forbillede og ikke mindst: Tag godt imod, hvis en af dine
naboer kontakter dig, fordi han synes, du kom til at køre for stærkt en dag.

Ny udstykning ved Vibrogaard
Som bekendt ønsker Syddjurs kommune at udlægge et nyt
sommerhusområde umiddelbart vest for Himmervej. Vores sidste
indsigelse er delvist imødekommet under sagsbehandlingen op til
byrådsmødet 16/12 – 20. Nu foreslås max. 5 store sommerhuse placeret
længst mod vest i udstykningen med egen vejadgang og adskilt fra det
øvrige sommerhusområde. Hele udstykningen omfatter 40 grunde. Detaljer
kan læses på Syddjurs Kommunes hjemmeside under referat fra
byrådsmøderne. Alle Vibrogaards bygninger er i øvrigt nu revet ned.

Fibia og WAOO (internet og TV)
Hvis flere ønsker at tilslutte sig, kan I kontakte Fibia på tlf. 70292444 eller
besøge www.fibia.dk.
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Strand og strandeng – hybenrosens begrænsning eller exit
Syddjurs kommune vil også i år sørge for at klippe alle tilmeldte
strandmatrikler, så vi kan holde hybenrosen under kontrol. Efterhånden har
de fleste tilmeldt sig klipningen. Hvis flere ønsker at være med, kan I
kontakte Team Natur, Syddjurs kommune tlf. 87535264.
Der kan aftales klipning af hele strandengen eller klipning efter ønske, så et
stykke mod vejen som støv- og parkeringsværn, bål-, hygge- eller
bådpladser bevares. Det er svært at slippe helt af med hybenroserne, men
de kan holdes i skak, især hvis vi selv hjælper til. Det sker desværre at
kommunen springer en af årets klipninger over grundet lavvande i kassen.
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Gamle både og andet ragelse uden kendt ejermand
Vær så venlig at tage ansvar for det strandstykke I ejer eller benytter. Det er
muligt at få hjælp til at fjerne glemte både og lignende – se under afsnittet
Strandrensning. I kan også selv aflevere på genbrugsstationen i Knebel.
Vi har en aftale om, at de gerne tager imod gamle både fra strandengen.
I øvrigt er det en god ide at sætte et skilt på jeres båd med navn, adresse og
telefonnummer. Brug DYMO eller lignende, da almindelig skrift hurtigt
falmer. Så kan båden findes, hvis den driver til havs, og det er synligt for
alle, at den har en ejermand, selvom den evt. ikke har været sødygtig eller
anvendt i mange år.

Hunde
Vi ser i ny og næ løsgående hunde i området. De fleste er tæt fulgt af deres
ejermand/kvinde, mens andre tilsyneladende er alene på opdagelse i
området. Det er skræmmende for nogle voksne – og for mange børn.
I udgangspunktet skal alle hunde være i snor – eller være i følge med en
person, som har fuldt herredømme over den, hvilket betyder, at man hele
tiden holder hunden tæt til sig. Eneste undtagelse fra denne regel er den
generelle tilladelse til at lufte hund uden snor på stranden – og kun der - i
perioden fra 1/10 til 31/3 – men bemærk, at hunde skal være i snor den
øvrige del af året – på stranden og i vandet. Husk altid ”hømhøm-poser”,
brug dem og tag dem med hjem. De pynter ikke i naturen - hverken tomme
eller fulde. Læs gerne mere i Hundeloven, der er revideret i 2020.
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Plantage eller villakvarter
Der er livlig byggeaktivitet i området, da mange nye bliver tiltrukket af
vores stille område med sommerhuse i og tæt på plantagen. Vi synes, det er
vigtigt at bevare områdets særpræg. Selvfølgeligt skal døde og udgåede
træer fældes – eller der skal ryddes, hvis der skal bygges nyt – men alle
træer må ikke nødvendigvis lade livet. I bestyrelsen vil vi gerne opfordre til
at bevare plantagepræget, bevare levedygtige træer og plante nye af de
arter, der hører naturligt til, når det har været nødvendigt at fælde. På den
måde bevarer vi også områdets naturlige og mangfoldige fugle- og dyreliv.

Træfældning og gentilplantning
Vi bliver fortsat spurgt, om der arrangeres fælles træfældning i området.
Ligesom sidste år har vi derfor sammen med Strands Grundejerforening
etableret et samarbejde med HedeDanmark, hvor skovfoged Niels Nygaard,
der selv har sommerhus i vores område, vil stå for projektet.
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Send en mail til Niels senest – men meget gerne før - søndag 11. april på
adressen nan@hededanmark.dk med en kort beskrivelse af opgaven.
Niels vil så kontakte jer og besigtige opgaven i løbet af påsken – alternativt
lørdag 17/4 eller lørdag 24/4. Der laves en individuel aftale om udførsel og
pris med hver enkelt lodsejer, der tilmelder sig ordningen. HedeDanmark
tilbyder udover maskinel træfældning også manuel topkapning og
beskæring, stubfræsning samt grenknusning.
NYT, NYT, NYT. Som noget nyt i år tilbyder HedeDanmark også
plantning af træer og buske. Her vil fokus primært være på hjemmehørende
træer og buske, men også forskellige slags nåletræer, som jo alle vokser
godt i vores område nær strand og vand.
HedeDanmark tilbyder også beplantning til sommerhusejere uden, at der er
truffet aftale om træfældning forinden. Fældning og gentilplantning vil
blive udført i løbet af maj-juni, og træet vil naturligvis være væk inden
sommerferien.
Gør din egen natur bare lidt mere vild.

Vejenes beskaffenhed og Hegnsloven
De 2 vejlaug i vores område står for at vedligeholde de veje, vi alle bruger,
når vi kommer hertil – og tager herfra. Dit bidrag til vejlauget er vigtigt for
at holde vejene i rimelig stand. Hvis du ofte bruger Tangvej eller
Metholmvej/Herculesvej/Marsvej på vej til dit sommerhus bør du melde
dig ind i vejlauget, selvom du ikke direkte bor på en af disse veje. Når
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vejene er rigtigt våde og hullede, bør du overveje at benytte de asfalterede
tilkørselsveje Strands Havvej eller Gl. Skovvej i stedet, da trafik i disse
perioder slider ekstra på vejene. Det gælder i særlig grad for tunge
køretøjer i forbindelse med nybyggeri og ombygning. Hvis du kan se, at
tung trafik i forbindelse med dit byggeri har belastet vejen, bedes du selv
sørge for den nødvendige udbedring.
Vejene er mere end selve belægningen. Det er vores egen opgave at holde
buske og træer samt brombærranker væk fra vejene, så færdslen kan foregå
uhindret og bilernes lak fremstå uden ridser. Vejlaugene sørger ikke for
dette. Studs derfor buske og træer udfor din egen grund, og hjælp meget
gerne naboen. Huller i vejbelægningen på de ikke gennemgående veje skal
du også selv sørge for at udbedre i samarbejde med vejens øvrige beboere.

Har du brug for opbevaring af båd, campingvogn eller mindre ting
sommer og/eller vinter kan du kontakte Lise-Lotte, Metholm, Gl. Skovvej
8, 8420 Knebel på tlf. 51238559 eller via mail llaursen59@gmail.com

Vidste du at grundejerforeningens materiel kan lånes eller lejes
2 store trækulsgrill, 2 flagstænger på 6 m med flag, 2 toiletvogne, 8 meter
delestige, tænger til papiropsamling kan lånes. Buskrydder med udstyr
udlejes til medlemmer for kr. 100 pr døgn plus forbrug af benzin og snore.
Henvendelse til Jørgen Christensen, Uraniavej 2, tlf. 86351412 / 42914767
eller på mail jorgensc1947@gmail.com
S i d e 13 | 23

Metholm Vejlaug 2021
Vi har behov for din opbakning til det fælles vejlaug, der vedligeholder
adgangsveje til og fra dit sommerhus via Metholmvej
For at holde adgangsvejene til området i en rimelig stand er det nødvendigt
at vedligeholde vejene. Vi vil derfor bede om opbakning til vejlauget ved
indbetaling af kontingent til vejvedligehold. Det blev på
generalforsamlingen besluttet at gå tilbage til det normale kontingent.
Kontingentet for 2021 er 200 kr. pr. hus og 100 kr. pr. grund
Kontingentet er nødvendigt for at vedligeholde Marsvej, Mercurvej,
Herkulesvej og Metholmvej. Vejene er udlagt som private fællesveje, dvs.
at vi i fællesskab har pligt til at vedligeholde dem. Vejlauget sikrer dette og
koordinerer en fælles indsats i området.
Kontingentet bedes indbetalt til Sparekassen Djursland med følgende
betalingsoplysninger:
Reg. nr.: 9388 Konto nr.: 0001098330
Betaler:
Her anføres sommerhusadresse – evt. under meddelelser vedr.
betalingen.
Vi vil gerne understrege, at langt det meste af kontingentet går til
vedligeholdelse af vejene.
HUSK:
•
•
•
•

at minde din nabo om at indbetale kontingent
at vi har en fælles arbejdsdag lørdag den 17. juli 2021 kl. 14 med
efterfølgende generalforsamling
at komme med forslag til generalforsamlingen senest 3 uger forinden, dvs.
inden den 26. juni
forslag sendes til formanden Steen Krogh Nielsen, ellen.steen@mail.dk
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Tangvej Vejlaug 2021
Vi har fra bestyrelsen i vejlauget forsøgt at holde vejen i rimelig stand. Vi
har skiftet vejentrepenør. Han vil forsøge at få givet vejen de rigtige
hældninger, så bunden af bilerne ikke skraber på, når de kører ud fra
sidevejene. Der er i årenes løb fyldt 500m³ på, hovedsagelig på den
nederste del. Der kommer alligevel huller i vejen, som vi selv må fylde
med stabilgrus fra bunken ved Tangvej 12. Du er velkommen til at tage
stabilgrus og fylde huller, når du synes, der er behov. Det tilstræbes, at
vejen kan få den store istandsættelse inden påske og løbende, når vi synes
der er behov. I 2020 havde vi næsten 95 medlemmer, men det kræver en
del opfølgning, da mange glemmer at betale. Så betal med det samme.
For at dække udgifterne til vedligeholdelse koster det årlige medlemskab
kr. 150,00, der kan indbetales på konto nr. 9354-160715 eller til MobilePay
29653375, husk sommerhusadresse. Oplys gerne din mailadresse.
Jeg opfordrer til, at alle der benytter Tangvej, melder sig ind som medlem,
så vi kan blive ved med at holde den private fællesvej i rimelig stand.
Der afholdes generalforsamling lørdag den 10. juli 2021 kl. 14 i haven på
Uraniavej 2. Se referat på http://gtts.dk/tangvej-vejlaug.
Formand: Jørgen Christensen, Uraniavej 2, tlf. 42914767,
jorgensc1947@gmail.com
Kasserer: Henning Ibsen, Uraniavej 10, tlf. 29653375,
mie.henning.ibsen@gmail.com
Sekretær: Kirsten Schiøtt, Saturnvej 6, kirsten.schiott@gmail.com
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Det historiske hjørne – denne gang om Isgaard

I folderen 2020 skrev vi om Kongslejren og dens historie. Det blev godt
modtaget, og vi fortsætter derfor nu med

Isgaard – eller Iisgaard, som ejeren nu for det meste benytter.
Et af de velkendte steder tæt ved vores sommerhusområde er Isgaard
Hovedgård. Vi har fået nogle oplysninger af den nuværende ejer Ole
Dammark Knudsen. Her er en lille historie, og så kan I selv læse videre via
de 3 links, der er adgang til fra vores hjemmeside GTTS.dk.
Når man kommer på vejen fra Eg, der løber gennem gården, lægger man
mærke til den store trefløjede hovedbygning med hvidkalkede facader, røde
tegltage og det tårnagtige indgangsparti. Gården rummer bygninger fra de
sidste godt trehundrede år med laden fra 1771 som den ældste.
Udover de gamle staldbygninger, er Isgaard nu også indrettet med moderne
svinestalde, som er placeret ude af syne fra de historiske bygninger,
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Det menes, at Isgård, der i middelalderen hed Egsgaard efter landsbyen Eg,
har tilhørt bisp Skjalm Vognsen, der bl.a. fortsatte arbejdet med opførelsen
af Aarhus Domkirke, som hans forgænger Peder Vognsen havde
påbegyndt. Ved reformationen i 1536 blev gården – ligesom alt andet
kirkegods – konfiskeret af kongen, der otte år senere i 1544 solgte den
videre til naboen, landsdommer Anders Christiernsen Sandberg, Quelstrup
- syd for Dejret.
I 1600-tallet residerede slægten Gersdorff på Isgaard, og under dem fik
gården en anselig størrelse. Joachim Gersdorff kunne i 1706
købe Rolsøgaard, i 1719 yderligere Vosnæsgaard i Kalø Vigs vestre hjørne,
og fra faderen arvede han i tilgift Quelstrup. Hans søn Christian
Gersdorff arvede alle fire gårde. Sidst i 1700-tallet begyndte det store
godskompleks at gå i opløsning.
I 1826 blev Isgaard købt af den tidligere forpagter på Kalø, Christian
Mortensen Leemeyer, der havde måttet forlade Kalø, da hans mor året før
havde solgt godset til den hamburgske storkøbmand og senator Martin
Jenisch, hvis slægt ejede Kalø indtil 1945. Leemeyer solgte Isgaard videre
til Niels Pedersen, en rigtig ”self-made” mand, der havde kæmpet sig op fra
søn af en husmand og tjenestekarl på Isgård, bl.a. ved to ægteskaber med
velhavende gårdmandsdøtre, til at være ejer af både Isgaard og Quelstrup.
Op gennem 1800-tallet skiftede Isgaard jævnligt ejere, indtil den i 1890
blev solgt til kammerjunker Just Henrik Krieger, der var gift med
baronesse Ellen Gyldenkrone. Krieger var ansvarlig for opførelsen af den
nuværende hovedbygning.
I 1911 købte Tyge A. Bech gården. Familien ejede gården frem til 1951.
De var gode bekendte af kongehuset. Kong Christian X og dronning
Alexandrine var hyppige gæster på Isgaard.
Siden 2016 er gården – eller godset med svineproduktion og markdrift
overtaget af Ole Dammark Knudsen.
Når man følger vejen gennem Isgårds gårdsplads videre ad Isgaardsvej op
til den højeste bakketop, Trehøj, kommer man til et udsigtspunkt cirka en
kilometer nordvest for Isgaard i retning mod Landborup. Fra punktet er der
udsigt over Aarhus Bugt med det østlige Aarhus, havnefronten og
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Domkirken, 8 kilometer fra Isgaard i fugleflugtslinje. Ad vejen rundt om
Rønde er der ca. 47 km til Århus Centrum.
Fra udsigstpunktet kan man også se ned ad Jyllands østkyst syd for Aarhus.
I retning mod øst er der udsigt til Begtrup Vig, Helgenæs, og Ebeltoft Vig.
Til Isgaard hører 3 kilometer kystlinje med høje og stejle kystskrænter.
Et område på 623 ha omkring Isgaard og Mols Hoved blev fredet i 1982 for
at sikre de landskabelige værdier, at tilgodese de botaniske værdier samt at
give offentligheden adgang.
Vidste du i øvrigt, at navnet Isengard fra J.R.R Tolkiens Ringenes Herre
siges at være inspireret af Isgaard.
Nu er tiden inde til at udforske de 3 links på vores hjemmeside. Første link
er beskrivelsen i Danske Slotte og Herregaarde fra 1961-1968, andet link er
lidt om gården i dag samt nogle anekdoter fra gammel tid og tredje link er
et notat med fine billeder om kulturmiljøer i det daværende Aarhus Amt.
Vi arbejder på at få arrangeret et besøg på Isgaard. Det bliver selvfølgeligt
først, når coronaen har sluppet sit tag. Følg med på hjemmesiden.
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Årsregnskab 2020 for Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand

Indtægter:

Udgifter:

Kontingent bank*

kr.

9.000,00

Kontingent MobilePay*

kr.

12.500,00

Renter garantibevis

kr.

562,50

Diverse

kr.

113,00

15 sponsorater

kr.

4.900,00

Indtægter i alt

kr.

GTTS folder, kontor

kr.

2.688,95

Gebyr MobilePay

kr.

679,50

Generalforsamling

kr.

2.711,00

Møder, socialt samvær

kr.

1.663,00

Strandrensning

kr.

110,00

Hastighedsskilte

kr.

3.548,58

Renteudgifter indestående

kr.

252,59

Udgifter i alt

kr.

11.653,62

kr.

15,421,88

Årets overskud:

27.075,50

Balance pr. 31.12.2020:
Bankbeholdning

kr.

44.982,03

Garantibevis

kr.

25.000,00

Aktiver i alt:

kr.

69.982,03

Egenkapital pr. 01.01.20

kr.

54.560,15

Årets overskud

kr.

15.421,88

Passiver i alt

kr.

69.982,03

* I alt 215 indbetalinger
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GENERALFORSAMLING i GTTS 2021
Der indkaldes hermed til:
Generalforsamling søndag den 18. juli 2021, kl. 11.00
i teltet på Begtrupvig Strandvej mellem Marsvej og Carinavej.

Dagsorden:
l. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af
a. to bestyrelsesmedlemmer
b. to suppleanter til bestyrelsen
c. to revisorer
d. en revisorsuppleant
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt
til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
Grundejerforeningen byder på øl og vand.
På bestyrelsens vegne
Lars G. Hansen, formand for GTTS
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