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Ole Andersen
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7100 Vejle
Tlf.: 4641 0041/2320 3441

Vejle, den 06. maj 2008.

Referat fra den ordinrere Generalforsamling afholdt den2. maj 2008 i Rojle forsamlingshus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelreggelse af det reviderede regnskab ll4 2007 til3ll3 2008. Fastsattelse af kontingent

for det folgende regnskabsir.
4. Behandling af indkomne forslag, som skal vrere formanden i hrende senest l. april.

Forslag fra bestyrelsen: ,tEndring af vedtrgterne paragraf 4, fsrste punktum. Fra:
Generalforsamlingen aftroldes hvert ir i maj maned. Til: Generalforsamlingen aftroldes
hvert 6r i maj eller juni mdned.

5. Valg i henhold til $ 3.
Pi valg er: Ole Andersen Modtager genvalg

Jonna Nielsen Modtager genvalg
YvonneHummelmose Modtagergenvalg

Suppleant til bestyrelsen: Nuvrerende er indtridt i bestyrelsen
Valg af revisor: Kristian Kristensen Modtager genvalg
Valg af revisorsuppleant: Ole Sterndorff Modtager genvalg

6. Eventuelt.

Formanden bod velkommen. Der var madt ca. 60 medlemmer.

Punkt 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kristian Kristensen, som blev valgt.

Punkt 2. Beretning
Der var en livlig debat vedrsrende flere punkter:

Leif Olsen indledte med grofter. Kunne kommunen ikke udsende brev til alle, ligesom der er gjort
vest for Hovkrogvej? Det kan kommunen ikke, da de ikke har kendskab til hvor alle grafter er.
Nogle steder er de lagt i ror, andre steder er de slettet.

Bestyrelsen arbejder videre med at fremskaffe kort over drreningen. Arbejdet er udfort af Hede-
selskabet i 1939.

Der var flere indlreg omkring grofterne, si bestyrelsen har forstiet opfordringerne til at arbejde med
sagen.



Per Kristensen spurgte efter antal medlemmer: Der er sendt girokort ud til 318 af ca. 425 mulige, vi
ved ikke hvor mange der betaler men det er en fin medlemsprocent.

Erik Hansen spurgte til udksrsler p6 stamvejene: Svar som i formandens beretning, man skal bruge
den udkorsel, der er vist pi matrikelkortet. Middelfart kommune vil ikke pitage sig at kontrollere.

Gunner Houmann mente at vi skal droppe flishugning. Det var der stor enighed om fra generalfor-
samlingen.

Han talte varmt for en vejdag, det arbejder bestyrelsen videre med.

Der var marige indlreg omkring vejene. Varny Snejbjerg svarede pi bestyrelsens vegne, at der vil
blive foretaget skrabning flere gange i 6r. Vi har f6et nyt skraberedskab, der bliver mere mod mid-
ten, si vi hiber vandet kan trrekke vrek.

Den storste kritik kom fra Regulusvej, Capellavej, Polluxvej. Der var kritik af, at vi har skrabet pi
veje med grres pi midten. Det mi vi ikke!

Det er vigtigt at huske, at grundejeren har pligt til at vedligeholde vejen ud for egen grund.

Hvad gar vi nir i-udlsbet stopper? Kommunen er tilsynsforende og kan kontaktes indenfor almin-
delig kontortid.

Kristian Kristensen opfordrede bestyrelsen til at kontakte kommunen vedrorende ophalerstedet ved
Spikavej. Det sander til og de store biler kan ksre direkte ud pi stranden.

Beretning til afstemning, godkendt med stort flertal.

Punkt.3 Regnskab
Holger Bigum forelagde regnskabet. Kort debat, det var OK. Der er brugt mange penge pi vejene.
Forslag til urendret kontingent.

Regnskab og kontingent godkendt.

Punkt. 4 Indkomne forslag
Forslag om rendring af vedtregterne.
Der var en livlig debat, mange kunne ikke forsti at det ikke kunne rendres s6 forslag til behandling
kunne indsendes senere end l.april.
Svar: Skal bestyrelsen have mulighed for at behandle forslagene inden generalforsamlingen, mi vi
fastholde den l.april.

Alle har vedtregterne, og forslag kan indsendes hele 6ret.

Bestyrelsens forslag om rendring af paragraf 4. farste punktum, blev godkendt med 100 % opbak-
ning. Da der ikke var madt mindst 50 o/o af medlemmerne krrever det en ekstraordinrer generalfor-
samling for at vrere gyldig. Der skal nu indkaldes til en ekstraordinrer generalforsamling hvor for-
slaget endeligt kan godkendes Her krreves der en almindelig flertalsafgorelse.



Punkt. 5 Valg:
Der var genvalg pi alle poster.
Ole Andersen - formand
Jonna Nielsen, Yvonne Hummelmose - bestwelsesmedlemmer
Birgit Hejl, Castowej 17 - ny suppleant
Kristian Kristensen - revisor
Ole Sterndorff - revisorsuppleant.

Punkt 6. Eventuelt

Der blev spurgt, hvor hojt mi der bygges? Bestyrelsen mener at max hojden er 7.5 m

Grundene langs stranden bliver stsrre og storre? Der var en lang debat, det er siledes at tillregget p6
stranden tilfalder den enkelte grundejer. Men byggelinien endres ikke, og den frie opholdsret pi
stranden rndres heller ikke.

Sune Uhrenholdt, Algolvej 60, redegjorde for den nylig afglorte sag mellem ham og naboerne.
Det satte mange misforstielser pi plads.

Hvem mi frerdes pi diget? Det har alle ret til, men jrevnfsr lokalplan mi der ikke bygges eller plan-
tes pi diget.

Hvem mi bruge foreningens udhrengs skab? Alle, men der skal v&re navn og dato pi alle opslag,
og opslagene mi max hrenge i skabet i en mined.

Debat vedrsrende Profiber. Foreningen er ikke orienteret og kan ikke gi ind i sagen.

Referat Ole Andersen

Dirigent Kristian Kristensen


