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Grundej erforeningen Stauning Vesterstrand

Referat fra Generalforsamlingen der fandt sted lørdag den I 1. juni 2011 kl. 10.00 på festpladsen ved
Halbyvej.

DAGSORDEN:

1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Valg af referent og stemmetæller
5. Formandens beretning.
6. Kassererens reviderede regnskab.
7. Behandling af bestyrelsens forslag:

Udvidelse af postkassehus v/Halbyvej.
8. Behandling af medlemmernes forslag.

Fra Einar Eriksen - tidsbegrænsning for benyttelse af elektriske og motordrevne
haveredskaber.

9. Vedtagelse af næste års budget og kontingent.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er: John Bune - Klitrosevej 8 - (modtager genvalg)
Henning Søgaard - Gyvelvej 57 - (modtager genvalg)
Inge Olesen - Gyvelvej 65 - (modtager genvalg)

På valg som bestyrelsessuppleanter er: Jeppe Grønbæk - Hybenvej 32 - (modtager genvalg)
Bernt Jensen - Gyvelvej 66 - (modtager genvalg)

På valg til revisor er: Jesper Broberg - Syrenvej 46 - (modtager genvalg)
Frank Thimm - Gyvelvej 21 - (modtager ikke genvalg)

På valg til revisorsuppleant er: Ove Svendsen - Gyvelvej 30 - (modtager genvalg)
I 1. Eventuelt.

(herunder spørgsmål og kommentarer - indsendt af Peder Terkelsen)

Ad. Pkt. 1.

Formanden John Bune bød de 103 stemmeberettigede fremmødte samt øvrige fremmødte
velkommen til årets generalforsamling.

Ad. Pkt.2.
Som dirigent valgtes JørgenRisom Gyvelvej 53.
Jørgen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til foreningens
vedtægter.

Ad. Pkt.3.
Dagsorden blev godkendt af forsamlingen

Ad. Pkr.4.
Som referent valgtes Per Axelsen Syrenvej 27
Der blev valgt4 stemmetællere.

Ad. Pkt. 5.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag til dette referat.
Formanden kom blandt andet ind på følgende i beretningen:
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o Efterlevelse af Lokalplan nr. 6A af 13. april 2005.
o Bestyrelsens opgaver i forhold til lokalplanen og foreningens vedtægter.
. Tiltag i området siden sidst.
o Sikring af området.
. Affaldshåndtering
o Badebroer.

Formanden svarede på forståelsesspørgsmål, hvorefter beretningen blev godkendt ved akklamation.

Ad. Pkt.6.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, samt næste års budget (fremrykket fra pkt. 9.)
Regnskabet og forslag til næste års buget, er vedlagt som bilag til dette referat.
Regnskabet og næste års budget, blev godkendt, efter at kassereren havde besvaret enkelte
forståel ses spørgsmål.

Ad. Pkt.7.
Udvidelse af postkassehus v/Halbyvej.
Preben Schwartz gennemgik bestyrelsens forslag, om udvidelse af postkassehus ved Halbyvej,
herunder overslag og tilbud, fra2leverandørerftiändværkere på jordarbejde, og støbning. Projektet
er finansieret krone for krone.
Der var følgende spørgsmål og kommentarer til forslaget: (Svar i parentes)

o Handicaptoilet (Er der taget højde for)
o Multirum (Er tidligere blevet forkastet)
o Baderum (Er ikke med i planen)

Forsamlingen tilkendegav, at bestyrelsen arbejder videre med projektet.

Ad. Pkt.8.
Tidsbegrænsning for benyttelse af elektriske og motordrevne haveredskaber.
Ejnar Eriksen argumenterede for sit forslag. Forsamlingen debatterede kort forslaget.
Konklusionen blev, at der henstilles til grundejerne, ikke at benytte elektriske og motordrevne
haveredskaber i tidsrummet fra kl. 1200 til kl. 1400, og efter kl. 1730.
Henstillingen skal opslås i postkasse husene og skrives ind på foreningens hjemmeside under
almindelige regler.

Ad. Pkt.9.
Se pkt. 6. herover.

Ad. Pkt. 10.

Valg til bestyrelsen:
På spørgsmålet, om der var yderligere emner til bestyrelsen, blev Bjarne Frandsen Brombærvej, og
Ove Svendsen Gyvelvej foreslået.
Formanden gjorde opmærksom pâ, at bestyrelsen havde den holdning, at kunne den siddende
bestyrelse ikke fortsætte arbejdet, skulle der vælges en hel ny bestyrelse. (En for alle, alle for en)
Forsamlingen drøftede bestyrelsens holdning, og tilkendegav, at denne holdning burde have været
indskrevet i dagsorden. Forsamlingen tog dog holdningen til efterretning. Bjarne Frandsen og Ove
Svendsen trak deres kandidatur tilbage.
John Bune blev genvalgt.
Henning Søgård blev genvalgt.
Inge Olesen blev genvalgt
Valg til bestyrelsessuppleanter:
Jeppe Grønbæk blev genvalgt.
Bernt Jensen blev genvalgt.
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Ad. Pkt. 11.

Valg til revisor:
Jesper Broberg blev genvalgt.
Tommy Tang Jensen blev nyvalgt.
Valg til revisorsuppleant:
Ove Svendsen blev genvalgt.
Helle Dyrberg Klitrosevej 16 blev nyvalgt

Ad. Pkt. 12.

Eventuelt.
Formanden besvaredelkommenterede de af Peder Terkelsen fremsendte spørgsmål/kommentarer.
Henning Søgaard orienterede om, at den ATV som foreningens alt mulig mænd benytter sig af, skal
være indregistreret, for at køre lovlig i området. Det er imidlertid ikke muligt atfâATV'en
indregistreret.
Det er således nødvendigt, at anskaffe et andet køretøj som evt. både kan trække en lille vogn, og
der kan påmonteres en græsklipper. Foreningen vil søge at hnde et brugbart køretøj til ca. 50,000
kr.
Karen Marie orienterede om at der er givet tilladelse til etablering af èn badebro ved Hybenvej.
Der er imidlertid en klagefrist på 4 uger, samt en del restriktioner som gør det meget besværligt.
Karen Marie vil lægge sagsakterne ind på foreningens hjemmeside, således at grundejerne selv kan
læse det.
Forsamlingen havde følgende bemærkninger under eventuelt:

o Den nye mast som TDC skulle rejse i Stauning. Fungerer den?
o Der er tre grundejere for enden af Syrenvei (ned imod fiorden) som ikke fär besøg af

renovationsvognen, på grund af, at vejen ikke bliver vedligeholdt.
o Undersøge mulighed for støvbindemiddel på vores veje.
o Der køres for stærkt på vores veje. Færdselsloven giver ikke mulighed for opsætning af tavle

med lavere hastighed end de 30 km/t.
o Evt. etablering af Motocross bane ude ved Gestengen.
o Henstille til at udlejere gør lejere opmærksom på at hunde skal føres i snor, og

efterladenskaber fi ernes.
o Bedre kommunikation vedr. tømning af septiktanke.

Formanden lovede at undersøge og tage til efterretning.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden.
Formanden gjorde opmærksom pä, at Peder More havde ønsket at stoppe som alt mulig mand.
John takkede Peder for det gode samarbejde og overrakte en gave, hvorefter Peder modtog en stor
applaus. Erik Olesen Gyvelvej, bliver ny alt mulig mand.
Formanden takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen samt for revisorernes arbejde, og
afsluttede generalforsamlingen.

'Per

Referent
Risom


