Hermed et kort referat af Vile Strandgårds generalforsamling Durup Hallen Den 24-5-2015.
Valg af dirigent: Claus Rasmussen.
Formandens beretning. Jørgen Jessen fortalte, at det har været et meget stille år i foreningen, og årets
største opgave har været opsætningen af hjertestarteren.
Hjertestarteren hænger på garagen ved Følvigvej 22. Det blev foreslået, der evt. kan være nogle
kontaktnumre, hvis man får behov for hjælp til at hente den. Bodil Busk meldte sig. Bestyrelsen har aftalt
med Lars Lyremark, at han får gratis kontingent som betaling for hjertestarterens strømforbrug.
Lars Lyremark spørger angående vand på veje og grunde?
Claus Rasmussen svarer følgende, ejeren af grundene skal selv afholde udgifterne, da dræn er nedlagt ved
udstykningen.
Iøvrigt kan dette ses på hjemmesiden.
Niels Erik Larsen spørger. Er der afsat nok til vedligeholdelse af vejen??
Erik Christensen. Pas på udgiften ikke bliver for lille. Vi i den siddende bestyrelse mener det er ok, da der er
grus til rep. af vejen og alle må gerne deltage med rep. af vejen så skal beløbet nok holde.
Marcel Maxen. Har alle betalt? Irene ja.
Kontingent fastholdes på 550,00 kr.
Der opfordres til at gå ind på foreningens hjemmeside, hvor alle kan se hvad der sker fremover.
Irene. VIL GERNE ALLE KOMMER MED MAILADR: Der er penge at spare.
Vi prøver selv at holde stier og veje, hvis alle hjælper med plænetraktor og grus?
Sankthans afholdes hvis det ønskes. Beboere arrangerer selv. Se hjemmesiden, referat fra 2014.
Affald til bålpladsen. Det er kun træer og grene alt det andet til Kåstrup, bålet vil blive afbrændt sidste
lørdag i juni som tidligere.
Valg. Niels Erik Larsen blev valgt til bestyrelsen da Jens Erik Kolding ikke ønskede at fortsætte.
Der blev valgt ny suppleant, Frode Poulsen
Revisor og revisorsuppleant genvalgt. Bodil Busk og Hans Kolding.
Jørgen Jessen takkede for fremmødet og henviste til hjemmesiden.

