
Grundej erforeningen Stauning Vesterstrand

Referat fra Generalforsanrlingen der fandt sted lørdag den 30. naj20t9 kl. 10.00 på fesþladsen ved
Halbyvej.

DAGSORDEN

l. Velkomstved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Valg af referent og stemmetæller
5. Formandens beretning.
6. Kassererens reviderede regnskab.
7. Behandling af bestyrelsens forslag:

Grene og kvas rnå ildce oplagres i skel.
Generalforsarnlingen fastlægger bestyrelsens honorarer.

8. Behandling af medlemmernes forslag.
9. Vedtagelse af næste års budget og kontingent.
I 0. Valg af bestyrelsesmedlemrner og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er: John Bune Klitrosevej I (rnodtager genvalg)

Henning Søgaard Gyvelvej 57 (modtager genvalg)

Inge Olesen Gyvelvej 65 (modtager genvalg)

På vatg som bestyrelsessupplezurter er: Jep¡re Grønbæk Hybenvej 32 (modtager genvalg)
Benrt Jensen Gyvelvej 76 (modtager genvalg)

11. Valg af revisorer og suppleanter.
På valg som revisorer er: Jesper Broberg Syrenvej 46 (modtager genvalg)

Frank Thimm Gyvelvej 2l (modtager genvalg)

På valg som revisorsuppleant er: Ove Svendsen Gyvelvej 30 (modtager genvalg)

Valg af ny revisorsuppleant i stedet for Preben Schwarts.
Forslag: Nicolai Schnor Hybenve,i ?4-

12. Eventuelt.
(herunder synspunkter og spørgsmål - indsendt af Peder Terkelsen)

Ad. Pkt. 1.

Formanden John Bune bød velkommen til årets generalforsamling.
John giorde opmærksom pA at der efter generalforsamlingen, var indlæg vedr. trâÃløs interne! af
Søren Hald fra Sþline, og et indlæg vedr. dæksler til septiktanke afNicolai Schnor.

Ad. Pkt.2.
Som dirigent valgtes Jørgen Risom.
Iørgenkunne konstatere at generalforsarnlingen var lovlig indvarslet i henhold til foreningens

vedtægter.

Ad. Pl(t. 3.

Enkelte gav udnyk for, at de af Peder Terkelsen fremsendte forslag, burde have været med som

punkt på dagsordenen, og ikke føn ned under evenfuelt.
Dirigenten bragte dermed godkendelse af dagsordenen til afstemning.
Forsamlingen godkendte den udsendte dagsorden med stemmeneTT for, og 14 imod.



Forrranden giorde klart, at forslag til dagsorder¡ som bliver û,emsendt og udformet således at de er i
henhold til foreningens vedtægter $ 5.2, naturligvis vil blive indfttrt i dagsordenen.

Ad. Pkt.4.
Som referent valgtes Per Axelsen.
Der blev valgt 4 stemmetællere.

Ad. Pkt.5.
Formanden aflagde best5nelsens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag a til dette referat.

Forrranden kom blandt ind på følgende i beretningen:
o Efterlevelse af grundejerforeningens vedtægter og lokalplan nr. 6A-
. Ødelæggelse af beplantet brørrdrør, forvoldt af Peder Terkelsen.
. Vedligeholdelse afveje.
o Eftersyn og vedligeholdelse af legepladserne.
o Oplagspladsertilgrenaffald-
o Indbrud i sommerhusom¡ådet.
r Brandsikring af området.
. Badebroer.
o Støtte udbedring af fordstien fra Ringkøbing-Skjenn kommune-
o Herreløse både langs fiorden.
o Midler fr¿ Skov ogNaturst5nelsentil friluftsfaciliteter.

Beretningen blev godkendt ved akklamation.

Ad. Pkr. 6.
Ka.ssereren det reviderede regnskab. Regnskabet er vedlagt som bilag b. til dette referat.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. Pkt.7.
Preben Schwarts fremlagde bestyrelsens forslag om forbud imod oplag af grene og kvas.

Med udgangspunkt i Brandmyndighedens bemærkninger, i forbindelse med et eftersyn i omradet,

og en brand i et sommerhus, har besqrelsen etableret to opsamlingspladser for grene og kvas ved

Syrenvej ogHybenvej.
I fortsættelse heraf foreslår bestyrelsen, at der indføres et forbud imod, at der oplagres grene og
kvas ved den enkelte grundejer.
Forslaget blev godkendt ved afstemning.
Formanden fremlagde forslag til, at det fremover skal være generalforsamlingen, der fastsætter

best¡nelsens honorar.
Forslaget blev godkendt ved afstemning.
Generalforsamlingen besluttede ved afstemning at bestyrelsens årlige honorar er 10000,- la. til
fordeling.

Ad. Pkr. 8.

Der var ingen forslag til dagsordenen fra medlemmenre.

Ad. Pkt. 9.
Kassereren fr,emlagde forslag til, og gennemgik næste års budget, samt forslag til næste års

kontingent.
Budget for næsûe år, er vedlagt dette referat som bilag b. Næste års kontingent uforandret.

Budget og kontingent blev godkendt af forsamlingen.



Àd. Pkr. 10.

Valg til bestyrelsen:
John Bune modtog genvalg.
Henning Søgaard modtog genvalg.
Inge Olesen modtog genvalg.

Valg til bestyrelsessuppleanter:
Jeppe Grønbæk modtog genvalg.
Bernt Jensen modtog genvalg.

Ad. Pkt. I l
Valg til revisorer:
Jesper Broberg modtog genvalg.
Frank Thimm modtog genvalg.

Valg til revisorsuppleanter.
Ove Svendsen modtog genvalg.
Nicolai Schnor blev valgt.

Ad" Pkt 12.

Eventuelt.
Formanden gennemgiþ og svarede päde af Peder Terkelsen fremsendte, synspunkter og spørgsmål.

Peder Terkelsen gav udtryk for utilf¡edshed med, athan var nægþt at læse protokollen forud for
generalforsamlingen.

Forsamlingen havde følgende bemærkninger under eventuelt:
r Forsamlingen gav udtryk for stor tilf¡edshed med bestyrelsens arbejde.
r Forslag om at undersøge mulighden/anvendeligheden for at anvende stenmei tii vores veie.
o Utilfredshed med at der køres for stærlt i sommerhusområdet.

Fonnanden lovede attage bemærkningerne til efterretning.

Formaaden oplyste at best¡relsen ville nedsætte et arbejdsudvalg som skal se på rådliøs internel -
telefoni m.m.

Kassereren gennemgik sagsforløbet vedr. badebroer

Dirigenten talú<ede for god ro og orden" og gav ordet til formanden.
Formanden tallcede for det gode samarbejde i bestyrelsen, og aßluttede generalforsamlingen.
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