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Referat:
Ekstraordinær generalforsamling.
1. Endelig vedtagelse af ændring af § 5 i vedtægterne.
Forslag, der blev behandlet og godkendt på generalforsamlingen 2018 vedlægges.
Skal færdigbehandles i år.
Forslaget blev endeligt vedtaget.
Ordinær generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
Leif Carøe blev valgt.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år.
Efter beretningen blev der en kort debat. Numrene er husnumre.
308: Spørgsmål til gravearbejdet i forbindelse med el.
502: Spørgsmål vedrørende kommunens planer om kloakering. Hvorfor og hvordan er de
”lovlige” installationer stillet.
404: Godt at pælene er væk.
350: Alt om kloakrør kan ses på hjemmesiden.
386: der blev spurgt på pris på området ved havnen og begrundelse for køb. Prisen kendes
ikke endnu. Hvis grundejerforeningen ejer arealet risikerer vi ikke en pludselig ændring af
lokalplanen for området.
346: Ønske om klipning af de udgåede træer langs Blomstervej. De udhængende grene
klippes snarest af hensyn til trafikken. Vi overvejer i øjeblikket, hvad der skal ske med de
store, gamle træer langs Blomstervej. Nyplantningen på sydsiden er ved at nå en lægivende
virkning.
467: Ønske om at der ses på stolper og ukrudt ved Blomstervej.
472: Ønske om at stikvejene repareres af foreningen. Grundejerforeningen har ikke
tidligere vedligeholdt stikvejene. Det har været de pågældende grundejeres opgave.
Bestyrelsen vil drøfte det på næste bestyrelsesmøde.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt med få bemærkninger.
Dder var spørgsmål og bemærkninger til støvdæmpning og hastighed på vejene og forlag til
chikaner.
Udestående regnskabsposter blev oplyst.
Endelig blev budgettet for 2019-20 fremlagt.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
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5. Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen forslag.
6. Valg
Valg til bestyrelsen: Hans Erik Maegaard og Hans Otto Rasmussen blev genvalgt.
Valgt til suppleanter: Henning Lauridsen og Kurt Lindgaard blev genvalgt.
Valg af revisorer: Mads Videbæk og Jette Henriksen blev genvalgt.
7. Eventuelt.
Orientering om arbejdsdagen søndag 13.10. 2019. Ejeren af de 2 store matrikler ved
havnen har givet tilladelse til, at vi kan begynde den påtænkte beplantning. Det grønne
udvalg John Tuch og Hans Otto Rasmussen blev udvidet med Günter Haagensen,
Bellisvej 502.
Bemærkninger og ønsker vedrørende området: Ønske om at etablere nogle rekreative
steder f.eks. pladsen ved Blomstervej. Ønske om eventuelt at leje tungere materiel til
arbejdsdagen.
Webmasteren opfordrede til at oprette en profil og vedligeholde den. Det er meningen, at
man selv skal vedligeholde den.
Forslag til hjemmesiden og til oprettelse af en facebookside. Se nærmere på Foreningens
hjemmeside. Der skal være en administrator, den skal være en lukket gruppe.
Bestyrelsen tager hjemmeside og facebookside op på næste bestyrelsesmøde.
Punktet sluttede af med en god debat om vores sommerhusområde.
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