Referat af generalforsamlingen afholdt den 28/6–2014.
(Referat skrevet af Jeppe Poulsgaard / 290614

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

Velkomst ved Formand Gunner Jepsen
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.
Generalforsamlingen konstateres rettidigt indkaldt.
40 husstande repræsenteret på generalforsamlingen, samt 2 fuldmagter.
Henning Troelsen og Harry Hansen fraværende fra bestyrelsen.
Ad2:
Gunner Jepsen (Formand) aflagde beretning, - der vedlægges og dermed distribueres til alle grundejere.
(Kan også ses på hjemmesiden under menupunktet ”Generalforsamling”)
Kommentar til formandens beretning:
Det blev fra Poul Lorensen indstillet at vi fremsender indsigelse vedr. de nye dambrug i As Vig, idet
vandgennemstrømning her ikke ses tilstrækkelig til den forurening der kommer fra dem. Det bygger på
egne iagttagelser som dykker.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad 3:
Regnskabet forelagt af Jeppe Poulsgaard. Regnskab revideret af Stats Autoroseret revisor Poul Erik
Brodersen uden bemærkninger. Årets resultat (2013) er 37.150,91 kroner.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4:
Der er ingen forslag om ekstraordinære aktiviteter, udover grillplads og nye brædder på bådebro.
Der er ikke udarbejdet specifikke vedligeholdelsesplaner for det kommende år, og det nuværende
niveau opretholdes.
Ad 5:
Forslag vedr. Vedtægtsændringer fremsat for at minimere revisionsudgifter og dermed tilpasse
formalier i forhold til foreningens størrelse.
Efter en diskussion om hvorvidt disse ændringer er nødvendige, blev det besluttet at dette punkt
gennemgås endnu engang af uvildig person.
Forslaget dermed ikke bragt til afstemning.
Ad 6:
Budget fremlagt af Jeppe Poulsgaard.
Der budgetteres med et overskud på 18.000 kroner, og kontingent fortsætter uændret.
Kommentarer:
 Budget fra gaver hævet til 5.000 kr. , idet vi har valgt at give alle tilflyttere 2 flasker vin ved
indflytning, samt øvrige som yder en ekstraordinær indsats for foreningen.
 Rente indtægter på 4.000 kr. Ses højt budgetteret ifht. det nuværende renteniveau

Budget blev enstemmigt godkendt.
Ad 7:
Gunner Jepsen genvalgt som formand
Ad 8:
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer
Carsten Nielsen
Steen Bülow
Henning Troelsen
Alle modtog valg og blev genvalgt uden modkandidater.
Ad 9:
Valg af suppleanter. Følgende suppleanter blev valgt:
 Joan Sønderkær (nr. 212)
 Jan Greensteen (nr. 277)
Ad10:
Valg af revisor.
Følgende revisorer blev opstillet:
 Poul Erik Brodersen



Poul Lorensen

Efter skriftlig afstemning blev Poul Lorensen valgt med 29 stemmer.
Poul Erik Brodersen modtog 13 stemmer
1 blank stemme blev afgivet
Ad 11:
Eventuelt:
a/ Vand ved parcellerne 212 og 209
Bestyrelsen tager kontakt til Egon for at gennemgå dræn i området, for at vurdere muligheder
b/ Rabat overfor parcel 277
Rabatten meget blød når det har regnet.
Bestyrelsen tager kontakt til Egon for at gennemgå muligheder
c/ Leverandør til grønne arealer
Det blev foreslået at der kikkes på andre leverandører til nedklipning og græsslåning.
Bestyrelse er åben overfor konkrete forslag, men har ikke en interesse i skifte leverandør for ofte idet
indkøring tager tid. Der holdes løbende et vågent øje med pris og kvalitet.

Referent: Jeppe Poulsgaard.

Gunner Jepsen / Formand
Ps. Bestyrelsen har underskrevet referat / pln

H.C Mouritsen / Dirigent

Bestyrelsen har konstitueret sig efter følgende:
Formand:

Gunner Jepsen, Teglværksvej 4, 8723 Løsning
Tlf. 75651607 – 20811607 – hus nr. 312.
gj@gunnerjepsen.dk

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

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@gmail.com
Carsten Nielsen, Venusvej 27, 8723 Løsning
Tlf. 26291414 – hus nr.198
venusvej27@lafnet.dk
Steen Bülow, Linnet Skovvej, 7100 Vejle
Tlf. 75862626 – 20888626 – hus nr. 217.
steen@na-auto.dk
Henning Troelsen, Overvej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 24980747 – hus nr. 307.
henning@troelsen.mail.dk

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

Harry Hansen
Harry Hansen
Steen Bülow
Gunner Jepsen
Per Lykke Nielsen
Steen Bülow

