
Referat fra generalforsamlingen i grundejerforeningen Vejlby Fed mandag d. 4/6 2018 

 

Ad.1 Bestyrelsen foreslog John Povlsen, Capellavej 34, der blev valgt med akklamation. John 

takkede for valget. 

Ad.2 Formanden aflagde beretning. Beretningen lægges på foreningens hjemmeside: 

www.vejlbyfed.net, og kan også læses på opslagstavlen i glasskabet ved teltet på 

campingpladsen. Der var ingen spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt af 

forsamlingen. 

 Dirigenten konstaterede nu, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet indkaldelsen var 

udsendt 6. maj og det er mere end 14 dage før selve generalforsamlingen. 

Ad. 3 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og bad medlemmerne huske at anføre 

sommerhusadresse på kontingentindbetalinger. Foreningens overskud i perioden 2017-2018 

er godt 28.000 kr. Det blev bemærket, at det er en meget omkostningsbevidst bestyrelse. 

Herefter blev det fremlagte regnskab godkendt. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 

250 kr. Dette blev vedtaget. 

Ad. 4 Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Ad. 5 Valgt til formand blev Bent Frandsen, Capellavej 22. Genvalg af bestyrelsesmedlem Lone 

Povlsen, Capellavej 34. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Paul Enevold Jørgensen, Siriusvej 35 

valgt. Bent og Paul er trådt ind i bestyrelsen med det formål i samarbejde med bystyret at 

indføre tvungent medlemskab indenfor 2 år. Som suppleant blev Per Hou Christensen, 

Siriusvej 31 valgt. Der var genvalg af John Povlsen, Capellavej 34 som revisor og som ny 

revisorsuppleant blev Per Nielsen, Polluxvej 28 valgt.  

Ad. 6 Under evt. blev der foretaget en vejledende afstemning, hvor de fremmødte helt klart 

udtrykte fuld tilslutning til det formål Bent og Paul vil arbejde hen imod: Tvungent 

medlemskab af foreningen for alle beboere i området. 

 Lone Povlsen takkede Yvonne for det store arbejde hun har gjort for foreningen i de 8 år, hun 

har siddet på formandsposten og bad generalforsamlingen give Yvonne et rungende længe 

leve. Yvonne modtog herefter et par flasker vin fra foreningen. 

 Fønixvej 7 klagede over det meget hårde vand (hårdhedsgrad 18-20), der er i området og bad 

foreningen lægge pres på vandværket for at nedsætte hårdhedsgraden. Et andet medlem 

svarede, at det var en meget bekostelig affære og anbefalede, at man skrev til vandværket 

og bad dem tage det op i vandværksbestyrelsen. 

 Et medlem fremkom med et forslag om, at vi alle, når vi ser plastic på stranden, samler det 

op og smider det i en skraldespand. Vi skal passe på vor natur og undgå plastic forurening. 

 Paul takkede for valget til bestyrelsen og fremkom samtidig med en stor tak til de to 

afgående bestyrelsesmedlemmer Yvonne og Kaj Lindvig. 

 Der var et forslag om en vedtægtsændring, så man som nyt punkt på dagsordenen til 

generalforsamlingen har: Valg af referent. 

 

Lone Povlsen 

Referent   

http://www.vejlbyfed.net/

