
GRUNDEJERFORENINGEN STALINING VESTERSTRAND

Referat af GENERALFORSAMLINGEN der fandt sted Lørdag den 3. juni 2006 kl. 10.00 på

festpladsen ved Halbyvej.

DAGSORDEN

l. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af referent og stemmetællere.
4. Besfyrelsens beretning.
5. Kassererens reviderede regnskab.
6. Forslag fra bestyrelsen:

. Ophør af vintereftersynsordningen. .

Nødvendige vedtægts ændringe r.

7. Forslag fra medlemmeme:
. Peder Therkildsens 8 tilkendegivelser

8. Vedtagelse af næste års kontingent.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
iO. VAg af 3 bestyrelses suppleanter (ingen)
I 1. Valg af 2 revisorer (ingen)
12.Yd,g af 2 revisor suppleanter
13. Eventuelt.

Formanden Niels Henrik Ahler bød78 stemmeberettige medlemmer velkommen til årets

generalforsamling.

Ad. Pkr. L
Som dirigent valgtes Elly Madsen.
Elly kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til foreningens
vedtægter. Elly opfordrede til at rygeme tog et tilbørlig hensyn under generalforsamlingen.

Ad. Pkt. 2.

Dagsorden blev godkendt som udsendt.

Ad pkt. 3.
Som referent valgtes Per Axelsen.
Der blev valg! 4 stemmetællere.

Ad. Pkt. 4.

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

. Opkrævning af medlemskontingent

. Beskæring aftræeme langs vejene.

. Vedligeholdelse af vejene.

. Fejl i forbindelse med udstykning.

. Møde med Skjern kommune Teknik og Miljø.

. Problemer vedr. renovationsposeme ved postkassehuset og legepladsen på Hybenvej.



' Afrnærkning af bådene som ligger langs fiorden.
. Salg af friareal ved Brombærvej.
. Kontrol af legepladseme

Formariden afsluttede beretningen med, at takke den øvige bestyrelse for et godt samarbejde.

Næstformanden John Bune uddybede sagen vedr. salget af friarealerne ved Brombærvej, og citerede

fra afsnit 5 og 6 i betinget skøde - parcel nr. 6 k -Halby by, Stauning.
Grundejerforeningens andel ved salget af friarealet beløber sig til kr. 101671,89.

Der var følgende kommentarer/spørgsmål til beretningen:
' Renovations bilen kører for stærkt.
. Tømning af septiktankene inden påske.

. Klager på vedkommende som tømmer septiktankene.

. Indskærpelse af reglerne vedr. afbrænding.
Formanden svarede på spørgsmålene og tog ellers kommenta¡eme til efterretning.
Den samlede beretning blev herefter godkendt.

Ad. Pkt. s.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet er vedlagt som bilag til dette referat
Kassereren beklagede at kun en revisor havde revideret regnskabet,
Forsamlin gen debatterede den man gl ende revi sorpåtegnin g.

Kassereren gennemgik budget for 2007. Budget for 2007 er vedlagt som bilag til dette referat.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. Pkt. 6.

Bestyrelsen foreslog at vintereftersynsordningen bringes til ophør.
Forslaget blev godkendt ved almindelig håndsoprækning.
Forsamlingen gennemgik de af bestyrelsen fremsendte forslag til ændring af vedtægteme.
Der var forslag om ændringer af vedtægteme $. 2.3, $. 2.4, $. 3.3, ç. 4.2, og en ny $. 4.4, endvidere
forslag om ændring af $. 5.3, $. 7.3, og $. I I ændres til $ 10.5, samt en ny $ 10.6.

Der va¡ forslag om at tilføje tegningsregler som en ny $ I 1. 1, lI.2, og I I .3. Forsamlingen
debatterede dette forslag vedr. prokura og enedes om en ændret formulering som bestyrelsen fik
bemyndigelse til at indskrive efter forslag fra forsamlingen.
Der var videre forslag om ændring af $ 12 - 13 og 14 omhandlende regnskabsår, samt
tilrettede afsnits cifre til $ 12.1 ,12.2,12.3,12.4,o9I2.5.
Endelig var der forslag om ændring af aßnitscifre vedr. vedtægtsændringer fra $ I 5,76 og l7 ,

til $ 13.r, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 14.1, og 15.1.
De fremlagte forslag til vedtægtsændringer blev samlet godkendt ved almindelig håndsoprækning,
med de ændringsforslag vedrørende formulering af $ I 1.

Da vedtægtsændringer kun kan godkendes såfremt halvdelen af medlemmeme er tilstede, hvilket
der ikke var, er der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling som afholdes 5 min efter
aßl utningen af denn e ordinære gen eral fo rsaml in g.

Ad. Pkt, 7.

Peder Terkelsen fremførte sine 8 tilkendegivelser overfor for forsamlingen. Formanden
kommenterede tilkendegivelseme og henviste for størsteparten af tilkendegivelseme til Skjem
Kommune, som de ansvarlige for de af Peder fremførte mangler i området. Formanden gjorde
endvidere opmærksom på, at det var dirigenten som styrede generalforsamlingen, og det var denne
der afgjorde hvomår generalforsamlingen slutter. Endelig fastslog Formanden, at man i bestyrelsen
var meget tilfreds med det arbejde som Peter og Leif udfører.



Ad Pkt.8.
På bestyrelsens vegne foreslog John Bune, at såfremt vedtægtsændringeme blev godkendt på den

ekstraoidinrr. grn.rulforsamling, at kontingentet for den resterende del af året 2006 fastsættes til
550,- kr,, og at Èontingentgt lor 2007 fastholdes på 550,- kr., i henhold til omdelte budget.

Dette blev godkendt af forsamlingen ved almindelig håndsoprækning.

Ad. Pkt. 9.

Valg til bestylelsen.
Ca¡sten Hansen modtog genvalg
Inger Pedersen modtog ikke genvalg. Nyvalgt blev Karen M Nielsen'
pei Kristiansen forlader bestyrelsen udenfor tur. 1st. suppleant lnge Olesen indtræder i bestyrelsen

Ad. Pkt.l0.
Valg af 3 bestyrelsessuppleanter
Valgt blev Bernt Jensen.

Ad. Pkt.1l.
Yalg af 2 revisorer:
Ingen på valg,

Ad Pkt 12.

Yalg aî 2 revisorsuppleanter:
Valgt blev Børge Nielsen,
Genvalgt blev Ole Svendsen.

Ad. Pkt. 13.

Dirigenten takkede for god ro og orden , og gav ordet til Formanden.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Per Kristiansen og Inger Pedersen for et

godt samarbejde, og overrakte to gaver. Herefter annoncerede Formanden, at der efter en kort
pause, vil blive afuiklet en ekstraordinær generalforsamling, med det ene pkt. på dagsordenen, at

godkende de foreslåede og behandlede vedtægtsændringer.
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