Referat fra generalforsamlingen i grundejerforeningen d. 24/5-2017
Ad 1.

Bestyrelsen foreslog John Povlsen, der blev valgt med akklamation. John takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2.

Formanden aflagde beretning traditionen tro gav det anledning til mange spørgsmål. Et medlem
havde medbragt to typer vejbelægning, som for begge typer ikke var tilfredsstillende for medlemmet.
Udover at vejene blev drøftet, som for nogles vedkommende synes tilfredsstillende for andre ikke,
enkelte foreslog vi stoppede vejreparationerne, blev den manglende klipning af hegn bragt op. Der
blev stillet spørgsmål til kommunens undersøgelser af mulige vådområder vest for
sommerhusområdet, foreslået mærkat til postkassen til medlemmer, så det synliggøres, hvem der er
medlem. Ligesom muligheden for indkaldelse til vej syn blev nævnt.
Andre roste bestyrelsen for det arbejde de udføre og bad forsamlingen ”give dem en hånd”!

Ad 3.

Kassereren var ikke til stede ved generalforsamlingen, så det reviderede regnskab blev fremlagt af
revisor John Povlsen. Der var ingen spørgsmål til det fremlagte regnskab, der herefter blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr. Dette blev vedtaget.

Ad 4.

Bestyrelsen motiverede sit forslag, hvorefter der kom to modforslag:
A: Det skulle være muligt for medlemmer at tilkendegive, de ønskede indkaldelse med
brevpost.
B: Det af bestyrelsen stillede forslag ændres til: Indkaldelse sker ved personlig
meddelelse per e-mail, og ved annonceringen på hjemmesiden senest 14 dage før
afholdelse af generalforsamlingen.

Som stemmeoptæller blev valgt Anni Lehd og per Wisbech. Forslag A fandt ikke flertal.
Forslag fandt flertal, hvorved bestyrelsens forslag faldt, og forslag B gik videre til den
ekstraordinære generalforsamling.
Ad 5.

Valgt til bestyrelsen blev Marijanne Frandsen Castorvej 27, Torben Vang Orionvej 1,
suppleant Paul Enevold Jørgensen Siriusvej, genvalg af revisor John Povlsen Capellavej 34,
revisorsuppleant Søren Lehd Vegavej 14.

Ad 6.

Stranden er ved at vokse til i den østlige ende, og det blev foreslået at luge den lidt efter lidt
ved hvert besøg.
Generalforsamlingen sluttede kl.20.20, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling
begyndte.
Referat ekstraordinære generalforsamling:
John Povlsen blev valgt som dirigent, herefter blev generalforsamlingen afviklet med et punkt
på dagsordenen, ændring af vedtægternes § 4. Forslag:
Indkaldelse sker ved personlig meddelelse per e-mail, og ved annoncering på
hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget.

