Referat af generalforsamlingen afholdt den 29/6–2013.
(Referat skrevet af Jeppe Poulsgaard / 290613)

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.
44 husstande repræsenteret på generalforsamlingen.
Ad2:
Gunnar Jepsen (Formand) aflagde beretning.
(Se venligst hjemmesiden under menupunktet ”Generalforsamling”)
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad 3:
Regnskabet forelagt af Harry Hansen. Regnskab godkendt af statsautoriserede revisor Søren Krause
uden bemærkninger. Årets resultat (2012) er 61570 kroner.
Regnskabet blev 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.
Der blev tilkendegivet stor ros for fældningen der er foretaget nord for vejen til stranden.
Eneste ekstraordinære aktivitet er etablering af grillområde ved stranden.
Yderligere blev det indstillet at legepladsen efterses idet skruer og beslag kan medfører rifter.
Bestyrelsen tilkendegav at den omgående vil efterse legepladsen og få gjort det fonødne.

Ad 5:
Ingen forslag fremsendt
Ad 6:
Budget fremlagt af Harry Hansen.
Der budgetteres med et overskud på 19.750 kroner
Budget blev enstemmigt godkendt.
Ad 7:
Ingen valg af formand i ulige år.
Ad 8:
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer
Harry Hansen
Per Lykke Nielsen
Jeppe Poulsgaard
Alle modtog 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/ Kommentar til vores vej af Einar (nr. 285)
Vejene bør afskrabes således der ikke blot pålægges. Det har yderligere den konsekvens at vores
vejbump ikke længere har den tilsigtede effekt.
Bestyrelse vurdere hvorledes det kan forbedres, og opfordrer alle til at overholde max. 20 km/t.
b/ Kommentar til det nyopførte hus nr 326 fremført af Vagn (nr 286) og Kirsten (nr 262)
…Det anses for uacceptabelt, at der bygges så massivt at en carport danner en mur for de øvrige
beboere i kolonien.
Bestyrelse har ingen indflydelse på det gældende bygnings reglement, - og hverken kan eller vil være
mægler i tvister vedrørende nybyggeri / tillægsbyggeri eller ombygninger.
Reglerne er fulgt i det pågældende byggeri, hvorfor der blev enighed om, at der henstilles til at alle
udviser hensyn ved byggeri, således flest mulige i Frede Juels Vej kolonien bevarer deres hav kik.

Konstituering af bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasser:

Gunnar Jepsen
Per Lykke Nielsen
Jeppe Poulsgaard
Harry Hansen

Vej.
Grønne områder:
Legeplads:
Bålplads:
Hjemmeside:
Strand:

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

Referent: Jeppe Poulsgaard.

Gunnar Jepsen / Formand

H.C Mouritsen / Dirigent

Bestyrelsen har konstitueret sig efter følgende:
Formand:

Gunnar 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.
olet@seatainers.dk
Kassere:

Harry Hansen, Dagnæs Boulevard 75, 8700 Horsens
Tlf. 75646075 – 40145697 – hus nr. 237
harryhansen@stofanet.dk

Sekretær:

Jeppe Poulsgaard, Årupparken 21, 8722 Hedensted
Tlf. 75891868 – 29228949 – hus nr. 280.
Jeppe.poulsgaard@gmail.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

