Referat af generalforsamlingen afholdt den 30/6–2012.
(Referat skrevet af Jeppe Poulsgaard / 300612)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning og godkendelse.
Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for fællesarealer og fælles anliggender til godkendelse.
Forslag, jf. § 4.
Forelæggelse af budget til godkendelse incl. Kontingentfastsættelse og gebyrsatser.
Valg af formand for bestyrelsen
Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor.
Eventuelt

Ad 1:
HC Mouritzen (nr. 229) valg som dirigent
Jeppe Poulsgaard (nr. 280) valg som referent.
Dirigenten takkede for valg og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed
er generalforsamlingen beslutningsdygtig i enhver henseende.
Generalforsamlingen konstateres rettidigt indkaldt.
36 husstande repræsenteret på generalforsamlingen.
Ad2:
Gunnar Jepsen (Formand) aflagde beretning.
(Se venligst hjemmesiden under menupunktet ”Generalforsamling”)
Spørgsmål/ kommentarer til formandens beretning samt generelle bemærkninger:
- Poul nr. 263. Vi havde 2 slæbesteder, nu er der et dige på det ene, var det en rigtig
disponering?
Det blev konstateret at vi ikke ønsker at gøre dette til et problem for nuværende..
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 3:
Regnskabet forelagt af Jeppe Poulsgaard. Regnskab godkendt af statsautoriserede revisor Søren
Krause uden bemærkninger. Årets resultat (2011) er -10.770 kroner.
Kommentarer:
Dræn ikke ubetinget løst ved Selma og Carsten
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 4:
Der er ingen forslag om ekstraordinære aktiviteter.
Der er ikke udarbejdet specifikke vedligeholdelsesplaner for det kommende år, og det nuværende
niveau opretholdes.
Eneste ekstraordinære aktivitet er nedklipning af området langs vejen til stranden.
Oversigtskort vist på generalforsamlingen.
Besked om hvornår det foregår udsendes således opbakning bliver så stor som mulig.
Ad 5:
Forslag om parkering ved strand fremsat af Lene Jørgensen.
Forslaget diskuteret men forkastet efter god diskussion.
Ad 6:
Fremlagt af Jeppe Poulsgaard og som på forhånd er udsendt til samtlige medlemmer.
Der budgetteres med et overskud på 17.750 kroner
Kommentar:
Vejbidrag 3000 kroner dækker over bidrag fra de 4 husstande i ”Århus maskinfabrik”
Kontingent uændret på 1500 kroner.
Budget blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad 7:
Valg af formand til bestyrelsen.
Gunnar Jepsen modtog genvalg.
Ad 8:
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carsten Nielsen nummer 197
Steen Bülow nummer 217
Henning Troelsen nummer 307
Alle genvalgt.
Ad 9:
Valg af suppleanter. Følgende suppleanter modtog genvalgt for det kommende år:
 Peter Nørgaard (nr. 323)
 Ejner Møller Simonsen (nr. 285).

Ad10:
Valg af revisor.
Bestyrelsen fremsatte forslag om at vælge statsautoriserede revisor Søren Krause.
Ad 11:
Eventuelt:
a/ Hegn mod Niels Rasmussen kolonien
Bøje Sørensen nummer 259. Hegn mod nabo kolonien, hvad står der i de tidligere papirer?
Bestyrelsen tager kontakt til deres bestyrelse for en konstruktiv dialog - GJ
b/ Hjemmeside
Kan referater fra generalforsamlingen og budgetter ligge på vores hjemmeside. Det undersøges om
regnskab og budget skal integreres - PLN
Bemærk at såfremt du har I-Pad kan der være begrænsninger, men dette vil blive ændret.
c/ Støj fra maskiner
Støjende maskiner omkring frokost – vi havde en uskreven regel om ikke at bruge maskiner i
tidsrummet 12-14. Det indstilles at vi i størst muligt omfang ikke benytter maskiner i dette tidsrum.
Det indstilles at dette notat sættes på hjemmesiden.
d/ Rengøring ved legeplads
Det indstilles at vi i fællesskab ordner legepladsen idet den ikke altid lever op den standard vi gerne
vil have.
e/ festudvalg
Festudvalget vælges til aftenen fest.
Referent: Jeppe Poulsgaard.
Gunnar Jepsen / Formand

H.C Mouritsen / Dirigent

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand:

Gunner Jepsen, Teglværksvej 4, 8723 Løsning
Tlf. 75651607 – 20811607 – hus nr. 312.
Tomrermester_jepsen@msn.com

Næstformand: Per Lykke Nielsen, Akacievej 6, 8700 Horsens
Tlf. 75612170 – 30254170 – hus nr. 227.
perln@profibermail.dk
Kasserer:

Harry Hansen, Dagnæs Boulevard 75, 8700 Horsens
Tlf. 75646075 – 22585697 – hus nr. 237
harryhansen@stofanet.dk

Sekretær:

Jeppe Poulsgaard, Årupparken 21, 8722 Hedensted
Tlf. 75891868 – 29228949 – hus nr. 280.
Jeppe.poulsgaard@lego.com
Carsten Nielsen, Venusvej 27, 8723 Løsning
Tlf. 26291414 – hus nr.198
murermestercn@lafnet.dk
Steen Bülow, Linnet Skovvej, 7100 Vejle
Tlf. 75862626 – 20888626 – hus nr. 217.
Steen@norremarkens-auto.dk
Henning Troelsen, Overvej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf.20453817 – hus nr. 307.
henning@troelsen.mail.dk

Ansvarsområder:
Veje:
Grønne områder:
Legeplads:
Bålplads:
Hjemmeside:
Strand:

Harry Hansen
Carsten Nielsen
Henning Troelsen
Gunnar Jepsen
Per Lykke Nielsen
Steen Bülow

