
Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen, Vile Strandgård, afholdt i Glyngøre 
Hallen den 01-06-2013 kl.10.00 

I alt 21 deltager startede dagen med kaffe og boller. Herefter gik man i gang med den udsendte dagsorden, i alt 9 punkter. 
1: Valg af dirigent 
-ingen af de fremmødte ønskede at være dirigent, så påtog Claus sig dette. Referent var Jens Erik Kolding. 
2: Formands beretning ved Claus. 
Formanden beklagede den sene dato, men der havde været flere ting på hjemme fronten, der kom i første række,bla.ferie, 
konfirmation mm. Og dette er som bekendt et stykke frivilligt arbejde. 
Da vi er et nyt bestyrelse, er der flere ting der ikke er blevet lavet, hvorfor Claus opremsede de opgaver vi skal have orden i og 
alt vil herefter blive fremlagt på vores hjemmeside, så alle kan se hvad der sker og alt vil være fremover være meget mere 
nærværende og gennemskueligt. 
Claus kunne ikke finde hvor der stod fri kontingent til bestyrelsen og fik dette godtaget af de fremmødte. 
Claus har oprettet en hjemmeside og opfordre alle til at bruge den, med ris, ros eller forslag til?? 
Da vi fik budget af den afgående formand var der afsat 20000kr i alt til vej arbejde i 2012, men prisen blev på 30000,-kr. Blot for 
renovering af sidevejen til nr. 15, hvilket ikke var tilfredsstillende, men blev gennemført inden nuværende bestyrelse tiltrådte i 
2012.Vi har derfor i år arbejdet meget med at få en fast pris for vedligeholdelses arbejder for hele året på vej og klipning af stier, 
hvilket blev på ca. 15000,- kr. kan svinge lidt pga. grus mængde. J.M..Skov har fået arbejdet hermed 
3: Kasserens beretning. 
Regnskabet blev fremlagt, med flg. bemærkning fra vores revisor: 
”Jeg har gennemgået og revideret regnskabet. Jeg finder den valgte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn forsvarlige 
og giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktivitet i regnskabsåret 2012 
Det er dog konstateret, at regnskabet er sendt ud til medlemmerne inden det er forelagt revisor, dette er ikke tilfredsstillende.” 
Her skal for egen regning siges som undskyldning, at kasseren bor på Sjælland og havde lidt problemer med nogle bilag og at 
dette stadig foregår som frivilligt arbejde” Regnskabet udviste et underskud på 17 000,- kr. pga. af den store ekstraudgift til vej, 
hvorfor Lars Lyremark foreslog en forhøjelse af kontingentet og ikke en nedsættelse som foreslået af bestyrelsen. 
Herefter blev følgende besluttet under pkt. 4. 
Ens kontingent til alle med eller uden e-mail adresse, og alle skal derfor betale i alt 550 kr. dog ikke bestyrelsen. 
Sonja Rojkjær ønskede at vide hvad er fælles arrangement og hvem skal tømme de opstillede poser til affald. Der besluttes 
følgende: affaldsposer fjernes og petanque dagen starter med fælles oprydning i området. 
Angående antallet af arrangementer blev der bestemt at bestyrelsen vil arbejde med sagen, men vi mener ikke vi skal være et 
decideret festudvalg. I 2013 vil bestyrelsen arrangere Skt. Hans, fællesdag inkl. Petanque samt Jubilæumsfest. Næste år er der 
forårsfællesdag, Skt. Hans bål og derefter er det op til grundejerne selv at arrangere en Petanque dag i Juli. 
4 C:Vedtægtsændringer 
Dette er lagt i mølposen da det ikke har betydning pga. der ikke er en kasse da alt foregår med webbank 
Herefter blev Formandens beretning og regnskabet vedtaget efter en god debat af deltagerne. 
Herefter en velfortjent øl pause til bla. ”skrive karlen” 
Sonja nr. 39 vil finde ud af hvornår foreningen er oprettet, da flere mener det er 40 år siden. Hvis dette er tilfælde vil der blive 
fest om aftenen på petanque dagen. 
5: Ingen forslag 
6: Valg af bestyrelses medlem - Jens Erik Kolding Genvalgt. 
7: Valg af Suppleant Annette Langdahl nr. 62 valgt. 
8: Valg af Revisor og revisor suppleant. Genvalg af Bodil Busk og Hans Kolding. 
9: eventuel: 
Der skal laves dræn fra nr 35 og 37,Claus spørger kommunen angående generel kloakering i området.  
Bent Graugaard roste formanden for hjemmesiden, og koden til medlemslisten blev oplyst til at være formand 
I øvrigt blev der takket for formands beretningen fra flere sider "blev måske lidt for lang??skrive karlen" 
Oddense den 3-6-2013 Jens Erik Kolding 
 
Efterfølgende blev der afholdt et kort bestyrelsesmøde med konstituering samt arrangements fastlæggelse. 
Bestyrelsen forsætter som hidtil. 
Formand Claus Rasmussen 
Kasserer Marcel Maxen. 
Sekretær Jens Erik Kolding. 
 


