
GRUNDEJERFORENINGENSTAI-ININGVESTERSTRAND

Referat fra GENERALFORSAMLINGEN der fandt sted Lørdagden 10. maj 2008 kl. 10.00 på

festpladsen ved HalbYvej .

DAGSORDEN

1. Velkomst v/ formanden.

2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af dagsorden.

4. Valg af referent og stemmetællere.

5. Formandens beretning.
6. Kassererens reviderede regnskab.

7. Behandling af bestyrelsens forslag'
o Eventuel etablering af 3 badebroer'

8. Behandling af medlemmernes forslag'

o spørgsmål og forslag fra Peder Terkelsen er vedlagt indkaldelsen.

g. Vedtagelse af næste års budget og kontingent'

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter'

11. Valg af revisorer og suppleanter'

12. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er: Karen Marie Nielsen - Hybenvej 66 (modtager genvalg)

Carsten Hansen - Hybenvej 76 (modtager ikke genvalg)

Der skal vælges 1 bestyrelsessuppleant!

Foreningens revisorer og revisorsuppleanter, et i2007 valgt for en2 â.ú]s periode

Ad. Pkr. l.
Formanden John Bune bød velkommen til årets generalforsamling'

Ad. Pkr.2
Som dirigent valgtes JørgenRisom '

Jørgenkunne konstaterelat g reralforsamlingen var lovlig i arslet, i henhold til foreningens

vedtægter.

Ad. Pkr.3.
Dagsorden blev godkendt som udsendt'

Ad pkt. 4.

Som referent valgtes Per Axelsen'

Der blev valgf4 stemmetællere'

Ad. Pkr.5.
Formanden aflagde beretning. Beretningen er vedlagt som bilag a' til dette referat'

Formanden kom blandt andet ind på følgendere 
Kvisgaard Jensens død' Generalforsamlingen

ensens minde!

- Vedligeholdelse af vore veje'

-Beskæringafbeplantningforatholdekørevejenefarbare.



- Hærværk på postkassehuset på Hybenvej.
- Manglende indsendelse af aflæsningskort til Stauning Vandværk.

- BrandsikkerhediSommerhusområdet.
- Opstilling/etablering af Beplantede Gabioner med solcellelamper - Petanque baner -

CrittpUaser med stõr grill -Ny-ul.d. og beplantedebrøndrør - Flagstang med vimpel og

flag.

Der var følgende kommentarer til formandens beretning:

- Økonomien omkring de nævnte tiltag.
Formanden tog kommentareme til efterretning.

Den samlede bereüring blev herefter enstemmigt godkendt'

Ad. Pkt.6.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet er vedlagl som bilag b til dette referat.

Der var følgende spørgsmål til regnskabet:

- Regñskab fór æ izool indbetalte 1000,- kr. pr. grund. vedtagt som bilag b. til dette referat.

- Generel brug af vore midler.
Kassereren og Formanden svarede på spørgsmålene'

Regnskabet b-lev herefter enstemmþ gpdkenat. legnskabet er vedlagt som bilag b. til dette referat'

Ad. Pkr.7.
Bestyrelsens formulerede forslag til etablerin g af 3 badebroer.

nestyrelsen havde taget tilbud hJem på etablering af badebroerne. Disse vil komme til at koste

omkring 50.000,- kr./stk.
Såfremt de nødvendige tilladelser til etablering af badebroerne bliver givet, beder bestyrelsen

gerre.ulforramlingenîemyndigelse til, at opkráve et ekstra ordinært kontingent på 500,- kr' i

efteråret 2008.
Forsamlingen drøftede det formulerede forslag, og der var følgende kommentarer og spørgsmål:

- Hvem skal tage broeme op om vinteren?

- I halvfierdserne blev broerne ødelagt afis'
- De nuværende badebroer er ulovlige'
- Kan vi ikke bruge af forening"n, Ãidl.r, i stedet for et ekstra ordinær kontingent?

gsmålene:"atgivebestyrelsenbemyndigelsetil,atopkræveetekstra

ZOõS, hvis áe nødvendige tilladelser, til etablering af

badebroerne, bliver givet'

Ad. Pkt. 8.

Formanden gennemgik og besvarede, de af Peder Terkelsen indsendte spørgsmålog kommentarer

Formanden ,u*.a"]a"rlig"." på enkelte tillægsspørgsmål fra Peder Terkelsen'

Formanden tager kommentarerne til efterretning'

Ad. Pkt.9.
Kassereren fremlagde og kommenterede foreningens budgetforslag for 2009

Ceneralforsamlingin go-clkendte enstemmigt det fremlagte forslag'

Forslaget er vedlagt dette referat som bilag b'

Ad. Pkr. 10.

Valg til bestYrelsen:

Karãn Mari; Nielsen - Hybenvej 66, blev genvalgt

Ca¡sten Hansen -od,og í.t" g"rruutg.Nyvãgt blõv Preben Schwartz - Klitrosevej 12

Som bestyrelsessuppleät Ut." Carsten Hansen -Hybenvej 76 valg!



Ad. Pkt. 11.

Foreningens revisorer og revisorsuppleanter, er i 2007 valgt for en 2 års periode

Ad. Pkt. 12.

Eventuelt:
Peder Morre takkede Carsten Hansen for det store arbejde gennem mange år i bestyrelsen, og fordi
han havde "holdt ud så længe".

Flere fra forsamlingen, roste bestyrelsen for de gennemførte projekter, herunder Gabioner -
Legepladser - Grillpladser - beplantede brøndrør, der blev betegnet som flot - professionelt

arbejde.

Peder Terkelsen bad generalforsamlingen, udtrykke et Æ,re være Max Clausens minde. Den

tidligere formand for Grundejerforeningen Max Clausen, afgik ved døden for nylig.

Formanden orienterede om, at lokalplanen åbner mulighed for, at etablere et fælleshus til
anvendelse for grundejerforeningens bestyrelse og medlemmer. Formanden efterlyste en

tilkendegivelse fra forsamlingerL om det var noget man skulle arbejde videre med.

Generalforsamlingen besluttede, at skrinlægge proj ektet indtil videre.

Efter 16 ar i bestyrelsen for grundejerforeningen, ønskede Carsten Hansen ikke genvalg. Formanden

takkede Carsten for et konstruktivt og positivt samarbejde. De 16 år i bestyrelser¡ vidner om en stor

interesse for foreningens ve og vel.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til Formanden.

Formanden takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen, og afsluttede generalforsamlingen

John Bune
Formand


