
Grundejerforeningen for sommerhusområdet ved Vejlby Fed 2013 

 

 

Indkaldelse til  generalforsamling 2013 
 

I henhold til foreningens vedtægter §4 indkaldelse hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d.4. 
juni kl. 19.00 i DUI-lejren Vegavej, Vejlby Fed 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for perioden d.1/4-2012 – 31/3- 2013. Fastsættelse af 

kontingent for det følgende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 250 kr. 
4. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest d.1. april. Der er i år 

ikke indkommet forslag. 
5. Valg i henhold til § 3 

På valg er  Varny Snejbjerg genopstiller ikke 
  Holger Bigum genopstiller 
Suppleant Søren Lehd opstiller til bestyrelsen. 
 
Ny suppleant, forslag: Kurt Jørgensen, Capellavej 11 
Revisor  Kristian Kristensen genopstiller 
Revisor suppleant Ole Lind  genopstiller 

6. Eventuelt 
 
Bestyrelsen d.30/4-2013   
 
Adgang til generalforsamlingen kun for medlemmer, der har indbetalt kontingent eller betaler ved 
indgangen. Medbring eventuelt din kvittering for betalt medlemskab. 
 
Efter generalforsamlingen vil der være fællesspisning med mad fra ”Den medbragte madkurv” 
 
Yvonne Hummelmose 
huwis@huwis.dk 
 
 

Bestyrelsen for Vejlby Fed Grundejerforening: 
Yvonne Hummelmose Polluxvej 15, formand 64415562 
Ole Andersen  Stjernevej 10  23203441 
Holger Bigum  Spikavej 4  76200951 
Varny Snejbjerg    64462651 
Jonna Nielsen  Spikavej 12  75863199 
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Grundejerforeningen for sommerhusområdet ved Vejlby Fed 2013 

 

 

Referat 
 
1. Formanden bød velkommen og foreslog per Nielsen, Polluxvej 28 som dirigent. Per blev valgt. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed i henhold til foreningens vedtægter. 
2. Formanden aflagde beretning. Denne gav ikke anledning til kommentarer. 
3. Pga. kassererens afbud fremlagde formanden regnskabet. Forsamlingen udtrykte ros til 

regnskabet og opfordrede til yderligere brug af mail for derved at nedbringe porto udgifterne. 
Kontingentet er uændret 250 kr. 

4. Der var ingen indkomne forslag. 
5. Til bestyrelsen blev valgt: Holger Bigum og Søren Lehd (ny). Suppleant Kurt Jørgensen (ny) 

revisor Kristian Kristensen og revisorsuppleant Otto Mortensen (ny) 
6. Under eventuelt skulle drøftes et oplæg fra Middelfart Renovation om ændret 

renovationskørsel i området. Følgende holdninger kom frem: 
 

 Opmærksomhed på belastningen i området ved renovationskørsel hele året 
(snerydning) 

 Ønske om papcontainer 

 Frafald af gebyrer ved ændringer 

 Der blev holdt en vejledende afstemning om, hvorvidt en fordeling af de nuværende 26 
tømninger for halvårsrenovation skulle fordeles over hele året.. Det var der 
overvældene stemning for, forudsat den nuværende takst bibeholdes. Der bør ligeledes 
stadig være forskel på hel- og halvårsrenovation. DUI lejren skal i sommerperioden altid 
have uge tømning.  

 Der var ønske om fortsat ugetømning i udvalgte sommeruger. 

 Middelfart Renovation bør sætte reglerne, så grundejerforeningen ikke efterfølgende 
møder utilfredshed. 

 Alle skal klippe til skel så renovations bilerne kan passere. 
 
 
Efter disse drøftelser afsluttedes generalforsamlingen. 
 
 
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: 
 
Yvonne Hummelmose, formand Polluxvej 15  64415562 huwis@huwis.dk 
Ole Andersen  Stjernevej 10  23203441 
Holger Bigum  Spikavej 4  76200951 
Søren Lehd   Vegavej 12 
Jonna Nielsen  Spikavej 12  75863199 
 
 
 
Yvonne Hummelmose d.7/6-2013  
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