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Grundej erforeningen Stauning Vesterstrand

Referat fra Generalforsamlingen, der fandt sted lørdagden 18. maj2013 kl. 10.00, på festpladsen
ved Halbyvej.

DAGSORDEN:

l. Velkomst ved 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 -Bestyrelsen har ingen forslag.
8. Behandling af medlemmernes forslag - Der er ikke fremsendt forslag.
9. Vedtagelse af næste års budget og kontingent.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er: Henning Søgård - Gyvelvej 57 - (modtager ikke genvalg)
John Bune - Klitrosevej 8 - (modtager ikke genvalg)
Carsten Hansen - Hybenvej 32 - (modtager genvalg)

2. og3. bestyrelsessuppleant er på valg.
1l. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Foreningens revisor og 2. revisorsuppleant er på valg
12. Eventuelt.

Ad. Pkt. l.
Formanden Henning Søgård, bød de 86 stemmeberettigede fremmødte, samt øvrige fremmødte,
velkommen til årets generalforsamling.

Ad. Pkt.2.
Som dirigent valgtes Jørgen Risom Gyvelvej 53.
Jørgen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, i henhold til foreningens
vedtægter.

Ad. Pkt. 3.

Dagsorden blev godkendt af forsamlingen

Ad. Pkt. 4.

Som referent valgtes Per Axelsen Syrenvej 27.
Der blev valgt2 stemmetællere.

Ad. Pkt. 5.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag til dette referat.
Formanden kom blandt andet ind på følgende i beretningen:

o Den nye bade/soppebro ved Hybenvej
o Affaldshåndtering
o Tiltag i området siden sidst.
o Afslutning af udvidelsen af postkassehuset ved Halbyvej.
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a Indbrud i postkassehuset.

Formanden svarede på forståelsesspørgsmåI, hvorefter beretningen blev godkendt

Ad. Pkt.6.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet er vedlagt som bilag til dette referat.
Kassereren svarede på forståelsesspørgsmåI, hvorefter det reviderede regnskab blev godkendt.

Ad. Pkt.7.
Bestyrelsen havde ingen forslag

Ad. Pkt. 8.

Der var ikke fremsendt forslag fra grundejerforeningens medlemmer.

Ad. Pkt. 9.

Kassereren gennemgik forslag til næste års budget og kontingent. Forslag til budget og kontingent,
er vedlagt som bilag til dette referat. Budgettet blev godkendt, og kontingentet fortsætter uændret.

Ad. Pkr. 10.

Valg til bestyrelsen:
Efter skriftlige afstemninger blev følgende valgt til bestyrelsen:
Carsten Hansen Hybenvej 32.
Thomas Kraft Klitrosevej 21.
Keld Rasmussen Syrenvej 34.

Valg til bestyrelsessuppleanter:
Efter skriftlig afstemning blev 2. og3. bestyrelsessuppleant valgt:
2. Bestyrelsessuppleant Helle Veland Klitrosevej 39.
3. Bestyrelsessuppleant Bemt Jensen Gyvelvej 76.

Ad. Pkt. ll.
Foreningens revisor Jesper Brobjerg Syrenvej 46 og 2. revisorsuppleant Ove Svendsen Gyvelvej 30
blev begge genvalgt

Ad. Pkt. 12.

Eventuelt.
Karen Marie Nielsen orienterede om, at foreningen havde bedt lodsejerne omkring området, om at
rense vandløbene, for at imødegå problemer med grundvandet. Endvidere kunne Karen Marie
berette, at spærrestolperne ved de tre legepladser, er blevet fiemet, således at udrykningskøretøjer
kan komme ind på pladsen.
Henning Søgård orienterede om de nye affaldscontainere ved postkassehuset på Halbyvej, som
forventes klar til brug snarest.
Bestyrelsen har besluttet, at opsætte en projektør på postkassehuset.

Forsamlingen havde følgende bemærkninger under eventuelt:
o Det er en dårlig ide at tømme septiktanke i december.
o Udgåede træer og støttetræer,bør fiernes i fællesområder.
o Ønske om en bænk ved fiorden længst imod syd ved Hybenvej.
o Ønske ombrøndrør som chikane på Hybenvej.
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Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden.
Formanden takkede det afgåede bestyrelsesmedlem og tidligere formand John Bune for arbejdet i
bestyrelsen og overrakte en gave. John Bune takkede for gaven, og for det gode samarbejde i
bestyrelsen
Formanden takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen, samt for revisorernes arbejde, og
afsluttede generalforsamlingen.

Per Axelsen (sign.)
Referent

JørgenRisom (sign.)
Dirigent

Henning Søgård (sign.)
Formand


