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Grundej erforeningen Stauning Vesterstrand

Referat fra General¡s¡saurlingen der fandt sted lendag den22. maj 2010 kl. 10.00 på fesþladsen ved

Halbyvej.

DAGSORDEN:

l. Velkomstved foruranden.
2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af referent og stemmetreller
5. Formandens beretning.
6. K¿ssere¡ens reviderede regnskab.
7. Behandting af bestyrelsens forslag:

Renovering af stikveje (ca 5 h. )-herunderfinansieringen.
Protokollen fra bestj¡relsesmøderne ftemlægges til gennems¡m

en time inden generalforsamlingens start.

8. Behandling af medlemmernes forslag-
Forslag fra Pe.der Terkelsen

9. Vedtagelse afnæste års budget ogkontingenl
I 0. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter-

På valg til bestyrelsen er: P¡eben Schwa¡u Klitrosevej 12 (modtager genvalg)
Ka¡en Marie Nielsen Hybenvej 66 (modtager genvalg)

På valg som bestJ¿relseszuppleanter en Carsten Hansen Hybenvej 76 (modtager genvalg)

Valg af revisorsrppleant. Nicolai Schnor afgår ude,nfor tur.
11. Eventuelt.

@erunder spørgsmål - indsendt af Peder Terkelsen)

Ad. Pkt. 1.

Formanden John Bune bød velkommen til fuets generalforsamling-

Ad. Pkt. 2.
Som dirigent valgtes Carsten Hansen Hybenvej 76
Carsten tunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til foreningens

vedtægter.

Ad. Pkr. 3.
Da Peder Terkelsens itfte var til stede ñafalder de af Peder Terkelsen indsendte forslag til
dagsorden.
Dagsorden blev godkendt af forsamlingen

Ad. Pkt.4.
Som referent valgtes Per Axelsen Syrenvej 27
Der blevvalgt 4 stemmetællere.

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

Formandenkom blandt andet ind påfølgende i beretningen:
o Efterlevelse af Lokalplan û. 6A af 13. april 2005.
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o Bestyrelsens opgaver i forhold til lokalplanen og forcningens vedtægter.

r Tiltagiområdet siden sidst
o Sikring af området.
. Hærværkpåpostkassehuset-
o Badebroer.
. Etablering af en ERFA - gnrppe for grundejerforeninger på østsiden af Ringkøbing ford.

Der var følgende spørrgsmål til formandens beretning:
Er best¡nels"o op--rÈsom på etablering af et Vindmølle testcenter, samt en Motor Cross bane i
omradet.
Formanden lovede at følge udviklingen af disse eventuelle tiltag.
Beretningen blev godkendt ved al¡klamation-

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

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger-

Ad. Pkt.7.
a- Renovering af stikveje.

Efter en kort debat, frafaldt bestyrelsen sit forslag vedrerende renovering af stikvejene.

b. Protokollen fra bestr/relsesmødeme fremlægges til gennems¡m en time inden
generalforsamlingens start.
Forslaget blev vedtaget.

Ad. Pkt, 8.
Der var ingen dagsordensforslag til behandling fra medlemmerne-

Ad. Pkr. 9.
Kassereren fremlagde forslag til, og ge,nnemgik næste års budget samt forslag til næste års

kontingent.
Budget for næste år, er vedlagt dette referat som bilag.
Næste års kontingent forhøjes med 150,- kr.
Budget og kontingent blev godkendt af forsamlingen.

Ad. Pkt. 10.

Valg til bestyrelsen:
Preben SchwarE modtog genvalg.
Karen Marie Nielsen modtog genvalg.

Valg til bestyrelsessuppleanter:
Carsten Hansen modtog genvalg.

Ad. Pkr. I l.
Valg til revisorzuppleanter.
Da Nicolai Scbnor har solgt sit sommerhus, væ der nyvalg til Tommy Tang Jensen Hybenvej 54

Ad. Pkt. 12.

Eventuelt.
Preben Schwa¡E orienterede om internet forbindelse, i sommerhusområdeL Forbindelsen ser ud til
at blive bedre, da TDC har besluttet, at rejse en ny mast i Staming.
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Der var fremsendt en skriftlig anerkendelse af det arbejde som bliver udfert af bestyretsen og de

fr ivitlige medarbej dere.

Claus Þ"d".r"o hãvde fremsendt enlne til behandling på generalforsamlingen- Emnet er

lokalplanens gelse'

påbaggrund implicerede dermangler

beplantning.

Formandenbesva¡ede de af Peder Terkelsen fremsendte spørgsmål:

I Vorres altuuligmænd afgenhvornår der skal klippes græs i området'

r Resten af de fremsendta spørgsmål kan besva¡es r¡nder et, idet det he'nhører r¡nder de

kommrmale mYndi gheder.

Forsamlingen havde følgende bemærkninger under eventuelt :

. Ønske om, at der etableres et oplag, af stabilgrus til reparation af stikveje

Formanden lovede, at tage bemærkningeme til efrerretning'

Dirigententakkede for god ro og orden, og gav ordet "l formanden.

Formandenta¡kede forãet godãsamarb"¡¿" i bestyrelsen, og afsluttede generalforsamlingen.

Referent


