Referat af generalforsamlingen afholdt den 27/6–2015.
(Referat skrevet af Jeppe Poulsgaard / 270615)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning og godkendelse.
4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for fællesarealer og fælles anliggender til godkendelse.
5. Forslag, jf. § 4. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter, vedlagt.
6. Forelæggelse af budget til godkendelse incl. kontingentfastsættelse og gebyrsatser.
7. Valg af formand for bestyrelsen i lige år.
8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen, på valg er:
Per Lykke Nielsen
nr. 227
Jeppe Poulsgaard
nr. 280
Harry Hansen
nr 237
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Velkomst ved Formand Gunner Jepsen
Ad 1:
Ejner Møller Simonsen (nr. 285) 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.
47 husstande er repræsenteret på generalforsamlingen.
Henning Troelsen var 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 foreslået at der etableres en container til haveaffald, således græs og andet grønt afklip
ikke kommer på bålet.
 Anders Midtiby har fremskaffet drænplaner for området, hvorfor der nu er klarhed over dette.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3:
Regnskabet forelagt af Harry Hansen.
Regnskab revideret af den generalforsamlings valgte revisor Poul Lorentsen med blank påtegning.
Årets regnskab udsendt til alle sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4:
Der er ingen forslag om ekstraordinære aktiviteter.
Der er derfor 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, samt gældende lovgivning.
Bestyrelse fremlagde forslag samt argumentation fra forskellige uvildige revisorer der har påpeget
nødvendigheden.
Begge forslag til vedtægtsændringer bragt til skriftlig afstemning blandt 47 fremmødte husstande.
Forslag 1;
Forslag 2 ;

For 37, Imod 3, Blanke 2
For 41, Imod 3, Blanke 2

Forslaget er dermed godkendt med stor majoritet på den ordinære generalforsamling, dog skal der i
henhold til vedtægternes §2 stk 4, afholdes en ekstraordinær generalforsamling indenfor 8 uger, hvor
2/3 stemmeflertal af de fremmødte skal foreligge for at det endeligt godkendes.
Der blev fra Poul Lorentsen påpeget at de nye vedtægter tinglyses.
Ad 6:
Budget fremlagt af Harry Hansen, hvor det anbefales at det nuværende kontingent fastholdes.
Budget og uændret kontingent på 1500 kroner godkendt.
Ad 7:

Der er ikke i ulige år valg af formand, hvorfor Gunner Jepsen fortsætter uændret som formand

Ad 8:
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Harry Hansen og Jeppe Poulsgaard modtog genvalg.
Per Lykke Nielsen har valgt at træde ud af bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen foreslog Joan Sønderkær
(212).
Alle tre blev valgt med akklamation.
Ad 9:
Valg af suppleanter. Følgende suppleanter blev valgt:
 Anders Midtiby (nr. 264)
 Ejner Møller Simonsen (nr. 285)

Ad10:
Valg af revisor.
Poul Lorensen blev genvalgt som revisor
Ad 11:
Eventuelt:
a/ Belægning hvor bådene ligger
Det blev anbefalet at vi får lavet et underlag der ikke er ler, men hvor det fortsat er muligt at rulle
bådene ved manuel kraft.
b/ Bjørneklo
Der skal sprøjtes for bjørneklo, hvilke er taget til efterretning af bestyrelsen
c/ Vores ”takt og tone”
Det blev af Jeppe Poulsgaard foreslået at vi værner om den gode stemning vi har i kolonien og samtidig
er opmærksom på det ansvar vi alle har for det.
Dermed også en opfordring til at vi alle husker de positive tilkendegivelser for at bevare den gode
energi.
Referent: Jeppe Poulsgaard.

Gunner Jepsen / Formand

Ejner Møller Simonsen / Dirigent

Bestyrelsen har konstitueret sig efter følgende:
Formand:

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

Næstformand: Jeppe Poulsgaard, Årupparken 21, 8722 Hedensted
Tlf. 29228949 – hus nr. 280.
jeppe.poulsgaard@gmail.com
Kassere:

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

Sekretær:

Joan Sønderkær, Kirkevej 10, 8723 Løsning
Tlf. 21781187 – hus nr. 212
kontakt@sonderkaer.com
Steen Bülow, Linnet Skovvej, 7100 Vejle
Tlf. 20888626 – hus nr. 217.
steen@na-auto.dk
Carsten Nielsen, Venusvej 27, 8723 Løsning
Tlf. 26291414 – hus nr.198
venusvej27@lafnet.dk
Henning Troelsen, Overvej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 24980747 – hus nr. 307.
troelsenhenning@gmail.com

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

Harry Hansen
Harry Hansen
Steen Bülow
Gunner Jepsen
Per Lykke Nielsen – Jeppe Poulsgaard
Steen Bülow

