G r u n d e j e r f o r e n i n g e n

” V i l e

S t r a n d g a a r d ”

”Grundejerforeningen Vile Strandgård”
Referat af generalforsamlingen 2011
afholdt i Hjerk-Harre Skole den 11. juni.

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning af formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Forslag fra bestyrelsen
a Fastlæggelse af kontingent, - kontingentet foreslås fastholdt på kr. 500,Forslag fra medlemmerne
Valg af 1 bestyrelsesmedlem
a Erik Kristensen er på valg, - modtager ikke genvalg
Valg af én suppleant
a. Knud Navntoft modtager ikke valg
Valg af én revisor
Eventuelt

Formanden Kaj Andersen bød velkommen til de 17 fremmødte husstande.
1. Valg af dirigent

Lars Lyremark (22) blev valgt som dirigent.
Lars Lyremark konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Inden formandsberetningen behandledes indkommen kommentar fra Bent Gravgaard (56) til sidste
års referat om hvorvidt fremtidige beplantningsstridigheder skulle afgøres af parterne indbyrdes
uden indblanding af grundejerforeningen.
Grundejerforeningen er nærmeste myndighed og kan ikke frasige sig sin tilsynspligt

2. Formandens beretning
Sagen om beplantningshøjde

Retssag afsluttet, lånet indfriet og alle medlemmer har betalt.
Fællesdag

Der blev afholdt fælles oprydningsdag den 21. maj med fin tilslutning. Oprydning som
ønsket.
Skt. Hans fest
Skt. Hans fest blev afholdt i henhold til traditionen og med fin tilslutning.
Veje
Er blevet vedligeholdt i perioden og er i meget god stand. – Vi skal nu tage stilling
hvorledes de to stikveje 13-19, samt 46 til 54.
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.
3. Det reviderede regnskab blev gennemgået af Erik Kristensen.
Bodil Busk (84) revisor - kommenterede sin anmærkning angående manglende bilag for
vejvedligehold. Diskussionen bølgede frem og tilbage og resulterede i skriftlig afstemning om
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godkendelse af regnskab. Med 8 stemmer for, 8 stemmer imod og 1 blank blev regnskabet
godkendt.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen

a. Kontingent foreslås fastholdt med kr. 500,- pr. år.
Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for.
Kontingentet fastholdes på kr. 500,- pr. år.
5. Forslag fra medlemmerne

a. Forslag fra Karin Tøfting Andersen (60) om dræning og tildækning af grøften fra nr. 11 og
vestover således, at man ikke kører fast i rabatten.
Forslaget blev ved afstemning forkastet, hvorfor kontingentforhøjelse fra 500 til 1000 kr også
faldt.

b. Forslag fra Karin Tøfting Andersen (60) om 'faste' bump. Mange synspunkter blev
fremført, men
Forslaget blev efter afstemning afvist.
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer
Erik Kristensen (64) ønskede at trække sig efter 10 år og forsamlingen takkede Erik for indsatsen
med applaus.
Jens Erik Kolding (76) indvilgede i at stille op og blev valgt med applaus.
7. Valg af én suppleant
Marcel Maxen (19) blev valgt til suppleant med applaus.
8. Valg af Revisor
Bodil Busk (84) blev genvalgt til revisor med applaus.
9. Eventuelt

Forslag fra Hans Kolding (86) til bestyrelsen om at gennemgå vedtægterne og eventuelt
ændre dem så de bliver mere tidssvarende, f.eks. således at kassebeholdningen kan
overstige 1.000,-. Vedtægterne overholdt, men endnu ikke opdateret. Vedtægterne skal
opdateres i år, jfr. sidste års beslutning.
Septiktankdæksel
Udenfor grundejerforeningens regi tilbyder Hans Kolding at koordinere indkøb af
plastikdæksel til vore septiktanke, kr. 675,- inkl. moms. Det gamle dæksel fjernet, det ny
monteret, eksklusiv opgravning kr. 875,-. Henvendelse til Hans på telefon 31 68 79 42.
Henvendelse inden 1. juli 2011.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Kaj Andersen takkede dirigenten for indsatsen.
Som referent: Peter Christensen (92)

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:
Kaj Andersen
Kasserer:
Jens Erik Kolding
Sekretær:
Peter Christensen
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