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Grundej erforeningen Stauning Vesterstrand

Referat fra Generalforsamlingen, der fandt sted lørdag den 7 . juni 2014 kl. 10.00, på festpladsen ved
Halbyvej.

DAGSORDEN:

l. 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:

Testcenter for 4 hav vindmøller på Velling Mærsk.
Oprettelse af vejlaug. - se bilag

8. Behandling af medlemmernes forslag:
Forslag fraJørgen Lund Pedersen, Klitrosevej 61.
Forslag fra Helle Veland, Klitrosevej 39.

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

På valg til bestyrelsen er: Preben Kronholm Schwartz. - modtager genvalg.
Karen Marie Nielsen. - modtager genvalg.

I + 4. og 5. bestyrelsessuppleant er på valg.
11. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Foreningens revisor Tommy T Jensen og 1. revisorsuppleant er på valg
12. Eventuelt.

Net-1 internet kommer med en orientering efter generalforsamlingen

Ad. Pkt. 1.

Velkomst ved formanden.
Formanden Thomas Kraft bød velkommen til årets generalforsamling

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

Ad. Pkt. 3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt af forsamlingen.

Ad. Pkt.4.
Valg af referent og stemmetæller.
Som referent valgtes Per Axelsen, Syrenvej 27.
Der blev valgl3 stemmetællere.
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Ad. Pkt. 5.

Formandens beretning.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag til dette referat.
Formanden kom blandt andet ind på følgende i beretningen:

o Skader og arbejdet efter stormene "Allan" og "Bodil".
. Cykelstien "Fjorden rundt".
¡ Etablering af et testcenter for hav vindmøller på Velling Mærsk.
o Udskiftning af trapper i skrænten imod fiorden.

Formanden svarede på forståelsesspørgsmåI, hvorefter beretningen blev godkendt.

Ad. Pkt.6.
Kassererens reviderede regnskab.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet er vedlagt som bilag til dette referat.
Kassereren svarede på forståelsesspørgsmåI, og Keld Rasmussen orienterede om foreningens
forsikringssituation, hvorefter det reviderede regnskab blev godkendt.

Ad. Pkt. 7.

Behandling af bestyrelsens forslag.
Formanden begrundede, og gennemgik bestyrelsens forslag, om Grundejerforeningen Stauning
Vesterstrand, skal gøre en samlet indsigelse mod projektet om, at opstille et testcenter med 4hav
vindmøller på Velling Mærsk.
Generalforsamlingen drøftede forslaget, med mange indlæg fra medlemmerne.
Drøftelseme resulterede i et klart tilsagn til bestyrelsen, om at arbejde med at Ë formuleret en

samlet indsigelse mod projektet. Formanden gav herefter udtryk for stor tilfredshed, med det klare
tilsagn fra Generalforsamlingen.

Carsten Hansen begrundede og gennemgik bestyrelsens forslag, vedr. oprettelse af et vejlaug på
hver vej. Jan Christiansen Hybenvej 24 orienterede om, hvordan ordningen kører pä Hybenvej. De
enkelte laug får til opgave, at vedligeholde stikveje og evt. gabioner, samt opgaver man selv har
ønsker om for den enkelte vej. Generalforsamlingen drøftede kort forslaget. Den enkelte vej,
kontakter bestyrelsen, hvis man har et ønske om at oprette et vejlaug. Der vil være et budget til
hvert laug, som man så står til ansvar for, overfor bestyrelsen.

Ad. Pkt. 8.

Behandlin g af medlemmernes forslag.
Jørgen Lund begrundede og gennemgik forslaget, om fældning/beskæring af høj beplantning mod
vest, ved fællesareal / legeplads for enden af Klitrosevej. Formanden orienterede om at bestyrelsen
har arbejdet med planer om, at beskære i randområder og fierne gamle støttetræer (lærk).
Generalforsamlingen drøftede forslaget, med flere indlæg fra medlemmerne. Generalforsamlingen
besluttede at beskære i randområder. Bestyrelsen vil udarbejde en plan for arbejdet, og vælge et
område til en prøvebeskæring.

Helle Veland begrundede og gennemgik forslag vedr.:
l. Referat af bestyrelsesmøder skal lægges på hjemmesiden.
2. Suppleanterbør deltage i bestyrelsesmøder, eller som minimum have tilsendt referat fra
møderne.
3. Regnskab og budget bør udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, eller
gøres tilgængelig på hjemmesiden.
4. Bestyrelsenbør give en kort begrundelse med i indkaldelsen for sine forslag, i lighed med
forslag fra medlemmerne.
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Generalforsamlingen drøftede forslaget med flere indlæg fra medlemmerne. Drøftelserne
resulterede i fblgende:
Forslaget i pkt. I blev forkastet.
Forslaget ipkt.2 blev forkastet.
Forslaget i pkt. 3 blev vedtaget.
Forslaget i pkt. 4 blev trukket tilbage af forslagsstiller.

Ad. Pkt. 9.

Vedtagelse af næste års budget og kontingent.
Kassereren gennemgik forslag til næste års budget og kontingent. Forslag til budget og kontingent,
er vedlagt som bilag til dette referat. Budgettet blev godkendt, og kontingentet fortsætter uændret.

Ad. Pkr. 10.

Valg til bestyrelsen:
Der var genvalg til:
Preben Kronholm Schwartz, Klitrosevej l2
Karen Marie Nielsen, Hybenvej 66

Valg til bestyrelsessuppleanter:
Der var genvalg til:
l. Bestyrelsessuppleant Jeppe Grønbæk, Hybenvej 32
4. Bestyrelsessuppleant Ellen Højbjerg, Klitrosevej 59
5. Bestyrelsessuppleant Frank Jørgensen, Gyvelvej 55

Ad. Pkt. 11.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Der var genvalg til:
Foreningens revisor Tommy T Jensen og l. revisorsuppleant Helle Dyrberg

Ad. Pkt. 12.

Eventuelt.
Forsamlingen havde følgende bemærkninger under eventuelt:

o Der er et ønske om en hjertestarter i området.
. Bedre orden på grenpladserne.
. Tak til bestyrelsen og altmuligmanden for arbejdet i det forgangne år.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden.
Formanden takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen og med altmuligmanden, samt for
revi s orerne s arbej de, o g afs luttede generalforsam I ingen.

Per Axelsen
Referent

Jørgen Risom
Dirigent

Thomas Kraft
Formand


