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Valg af 
dirigent

• Bestyrelsen foreslår Svend Aage Walsøe-
Rasmussen (Gråmejsevej 5)



Valg af 
referent

• Bestyrelsen foreslår bestyrelsesmedlem Vibeke 
Hein Olsen (Blåmejsevej 3 og 5) 



Bestyrelsens 
beretning

• Indledning – Peter
• GDPR - Claus
• Vejvedligeholdelse – Rene
• Renovering af ”Redningsvej” – Peter
• Udskiftning af træer – Kim
• Generel vedligeholdelse – beskæring mm. –

Peter
• Høringssvar til lokalplansforslag 83 - Peter



Bestyrelsens beretning



Bestyrelsens 
Beretning

• 6 bestyrelsesmøder møder

• 31 opslag på FaceBook



Bestyrelsens 
Beretning -
GDPR

• http://fredendal.dk/onewe
bmedia/GDPR.pdf



Bestyrelsens 
Beretning –
Vejvedligeholdelse



Rednings- og adgangsvej til stranden (F608)



Rednings- og adgangsvej 
til stranden (F608)



Bestyrelsens Beretning – Udskiftning af 
vejtræer
• 8 træer var gået ud
• Vores ønske var at bevare alleen
• Besluttede af få fjernet træerne og 

sikret genplantning
• Både blomstringstiden og 

efteråret med de røde bær
giver et flot indtryk



Lokalplansforslag 83



Lokalplansforslag 83



Lokalplansforslag 83



Lokalplansforslag 83

Foreningens høringssvar:
• Forslag til vejforløb
• Ingen vej forlængelse af 

Østermarken
• Ingen vej forbindelse mellem de to 

områder





Samsø Kommunes svar

Foreningens høringssvar:
• Forslag til vejforløb
• Ingen vej forlængelse af 

Østermarken
• Ingen vej forbindelse mellem de to 

områder



Godkendelse af beretning



Regnskab



Regnskab



Godkendelse af Regnskab



Forslag til afstemning

1. Ændring af vedtægter
2. Støvdæmpende foranstaltning
3. Opførelse af Saunahytte i fællesområdet. 
4. Etablering af fast banet vej til Spætmejsevej 6, Lapmejsevej 6 og 

Lapmejsevej 5.



1. Forslag til ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår ændring af § 04, stk. 2. således:

Fra 
”Den ordinære generalforsamling afholdes hver år Skærtorsdag kl. 14:00.”

Ændres til
”Den ordinære generalforsamling afholdes hver år Skærtorsdag efter kl. 14:00.”

Ønskes ændret for at give bestyrelsen større fleksibilitet for planlægning af 
generalforsamlingen i.f.t. tid, sted og evt. aktiviteter.



2. Forslag til støv dæmpende foranstaltninger

Flere grundejere er generet af støv især i sommerhalvåret. Bestyrelsen har undersøgt 
flere støv dæmpende foranstaltninger. På baggrund af vores undersøgelse forslår 
bestyrelsen udlægning af ”Calciumklorid” to gange i den kommende sommer sæson. 
Udlægning fra svinget ved Østermarken 18 til bunden af Fredensdal ved Skovvejen, 
hvor trafikken er størst og hvor flest grundejere er generet af støv .

”Calciumklorid” er et produkt der effektivt binder støv på grusveje, pladser, ridebaner, 
m.v. Produktet anvendes med god erfaring flere steder i Norden.

Bestyrelsen anbefaler at produktet afprøves i 2019 og at evt. gentagelse drøftes på 
Generalforsamlingen i 2020.

Pris: 21.312,50 kr. inkl. moms (Brdr. Kjeldahl)



Støvplage

Tilbud fra Munck Asfalt
• Asfaltering af Østermarken 
og Fredendal
• Inkl. tre vejbump

I alt 476.548,75 kr. inkl. Moms.

Bestyrelsen finder ikke at 
investeringen står mål i.f.t. 
problemets omfang.



3. Forslag til opførelse af sauna hytte



3. Forslag til opførelse af sauna hytte
Bestyrelsen forslår opførsel af en saunahytte i fællesområdet (Skovvejen 19). Saunahytten skal 
bidrage til fællesskabet for grundejere, ligesom det skal gøre området mere attraktiv for 
turister. Sauna hytten anbefales finansieret af grundejerforeningen som et lån der 
tilbagebetales af brugere. Tilbagebetaling tænkes gennemført over 10 år. 

Det anbefales at der etableres et ”sauna udvalg” der står for etablering, drift- og vedligehold af 
sauna hytten.

Alle godkendelser for etablering af saunahytten er på plads.

Bilag til forslag:
1. Kortudsnit over ca. placering.
2. Byggebudget.
3. Drift- og vedligeholdelsesbudget.
4. Afgørelse – dispensation til opførelse af saunahytte (vedhæftet indkaldelse).
5. Tegninger (vedhæftet indkaldelse).



Grundejerforeningen Fredensdal, 
Mårup Østerstrand Nord, 
8305 Samsø
Ansøgning om opførelse af ”saunahytte” til 
foreningens medlemmer og turister der 
lejer fritidshuse i området.

Nedgravet strømkabel i sti

Placering af saunahytte
I skovkant

Grundejerforeningens fællesområde

Ansøgning til Miljø- og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet.
Bilag 1



Opførelse af saunahytte til Grundejerforeningen Fredensdal

Grundejerforeningens 
fællesområde

Bilag 1



Grundejerforeningens 
fællesområde

Bilag 1



Kystdirektoratets afgørelse











Bestyrelsen agter at ansøge om hjertestarter 



Byggebudget 
Bilag 2

Materialer Pris inkl. moms
Byggematerialer 33.174,50 kr.
Saunatræ til bænke og gulv 4.500,00 kr.
Sauna Ovn og El tavle 14.596,79 kr.
Div. sauna tilbehør 795,00 kr.
Fundament 8.125,00 kr.
6 m2 fliser 2.250,00 kr.
Elektricitet 10.672,00 kr.
Tømrer arbejdsløn 30.000,00 kr.
I alt 104.113,29 kr.
Uforudsete udgifter 20% 20.822,66 kr.
Byggebudget i alt 124.935,95 kr.



Drift- og vedligeholdelsesbudget 
Bilag 3

Indtægter DKK
Kontingent 700 kr (20 medlemmer) 14.000,00 kr.
Udleje gennem Samsø Feriehusudlejning (150 dage a 50 kr.) 7.500,00 kr.
MobilePay - 100 timer a 25 kr. 2.500,00 kr.
Indtægter i alt 24.000,00 kr.

Udgifter
Afdrag lån 12.500,00 kr.
Rengøring 12 gange a 500 kr 6.000,00 kr.
Elektricitet - ca. 200 timer (18 kr. pr time) 3.600,00 kr.
Udgifter i alt 22.100,00 kr.

Overskud til hensættelse (vedligehold). 1.900,00 kr.

Samsø Feriehusudlejning har udlejning af 35 sommerhuse i Mårup Østerstrand N



4. Forslag - Etablering af fast banet vej til 
Spætmejsevej 6, Lapmejsevej 6 og Lapmejsevej 5



Forslag til ny vej for at sikre 
gode tilkørelsesforhold til 
Spætmejsevej 6
samt Lapmejsevej 5 og 6

Opgradering af vejadgang til Spætmejsevej 6, 
Lapmejsevej 6 og Lapmejsevej 5.





Bestyrelsens anbefaling

• Bestyrelsen kan støtte forslaget.
• Der er intet der efter bestyrelsens bedste overbevisning taler imod en 

forbedring af vejforholdene til de anførte parceller.
• Skødet giver foreningen ret til at anlægge vej.



Budget for næste driftår og kontingent



Budget for næste driftår og kontingent

• Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
• 600 kr. om året.
• Forfalden til betaling 30 dage efter ordinær generalfrosamling.



Valg af formand eller kasserer

• Formandsposten er ikke på valg
• Kassererposten er på valg

• Claus Fabricius (Skovvejen 15) modtager genvalg



Valg af et eller to bestyrelsesmedlemmer og 1 
suppleant
• To bestyrelsesposter er til valg

• Vibeke Hein Olsen (Blåmejsevej 3 og 5), modtager genvalg
• Kim Walsøe Jensen (Musvitvej 5), modtager genvalg

• Suppleantposten er på valg
• Anne Jacobsen (Halemejsevej 6), modtager genvalg



Valg af revisor

• Revisorposten er til valg
• Gunner Nielsen (gg), modtager genvalg



Eventuelt

• ?




