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Referat generalforsamling i ”Vile Strandgård” 2012
Afholdt lørdag den 19. maj 2012 kl. 10.00 på Vile Forsamlingshus

Referat:
1.
Valg af dirigent
i.
Marcel Maxen nr.19 valgt som dirigent
2.
Beretning af formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år
i.
Det har været et stille år. Stikvejen til nr. 54 er blevet repareret.
ii.
Stikvejen til nr.15 er endnu ikke blevet lavet, men det sker i år.
iii.
Der kom kun en grundejer til fællesdagen (og kun en bestyrelsesmedlem). Måske skal vi finde
en anden dag.
iv.
Beretningen vedtaget.
3.
Forelæggelse af det reviderede regnskab
i.
Regnskab ved Jens Erik Kolding nr.76. JEK understreger, at de bemærkninger der er om
mangelfulde bilag hører under den tidligere kasserers tid.
ii.
JEK opfordre grundejerne til at indbetale til tiden.
iii.
Regnskabet vedtages.
4.
Forslag fra bestyrelsen
a. Fastlæggelse af kontingent, ‐ kontingentet foreslås fastholdt på kr. 500,‐
i.
Forslag godkendt
5.
Forslag fra medlemmerne
i.
Hans Kolding nr.84 foreslå, at foreningen indkøber en hjertestarter. Det besluttes, at
bestyrelsen skal undersøge mulighederne og evt. købe en. I den forbindelse foreslår Lars
Lyremark nr.22,at der afsættes penge til et kursus for de grundejere, der er interesseret.
ii.
Lars Lyremark nr.22 foreslår, at bestyrelsen kommer med et forslag til revidering af
vedtægterne‐som omtalt i referat fra generalforsamlingerne i 2010 og 2011. ‐ Der besluttes at
bestyrelsen skal komme med et forslag til ændring af vedtægterne, til næste års
generalforsamling.
6.
Valg af 2 bestyrelsesmedlem
a. Formanden, Kaj Andersen er på valg, ‐ modtager ikke genvalg
b.
Sekretæren, Peter Christensen er på valg, ‐ modtager ikke genvalg
i.
Claus Rasmussen nr.13 valgt til bestyrelsen
ii.
Marcel Maxen nr:19 valgt til bestyrelsen
7.
Valg af én suppleant
a.
Marcel Maxen modtager ikke genvalg
i.
Henning Gade nr:35
8.
Valg af én revisor
i.
Bodil Busk Nr. 84,
ii.
revisorsuppleant. Hans Kolding nr.84
9.
Eventuelt
i.
JEK 76 foreslår, at foreningen indkøber et par flasker vin til de afgående
bestyrelsesmedlemmer Peter Christensen nr. 92 og Kaj Andersen nr.32. Forsamlingen bifalder.
JEK opfordre til, at medlemmerne lader foreningen sender poster elektronisk. Johannes
Rokkjær nr.39 efterspørger mugligheder for en badebro etableret. Der er efterfølgende en
diskussion om forskellige mugligheder. Bestyrelsen skal prøve at undersøge nærmere.
ii.
Hans Kolding nr. 76 bemærker, at der er problemer med vand i vejen ud for nr.37. Bestyrelsen
vil undersøge om det er i forbindelse med vejen eller i grund nr.37 der er problemer.
Bestyrelsen kontakter nr. 37 angående en løsning.
iii.
Kaj Andersen slutter generalforsamlingen med at takke for den tid han har haft i bestyrelsen.
iv.
Marcel Maxen takker for god ro og orden på generalforsamlingen.
v.
Referatet blev ført af Lars Lyremark nr. 22, da sekretær Peter Christensen ikke var til stede.

2012 Referat af generalforsamling.docx

