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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

Refèrat fia Generaltbrsamlingen, der fhndt sted lørdag den26. naj2012 kl. 10.00, på festpladsen

ved Halbyvej.

DAGSORDEN:

1. Velkomst ved fcrnnanden.
2. Valg af diligent.
3- Godkendelse af dagsorden.
4, Valg af refereritoog stemmetæÌler.
5. I'orrnanclens lreretning.
6, Kassererens revidelede regnskab,
7. Behandling af bestyrelsens forslag:

Bestyrelsen har ingen forslag.
8. Behanrlling af medlem.merttes forslag.

Der er ikke fremsendt forslag.
9. Vecltageise af næste års budget og kontingent'
I 0. Valg ai' bestyrelsesmedlemmer og suppleauter.

På valg ti1 bestyrelsen er: Pr.eben schr.vartz - Klitroseve.j 
.12 

- (modtager genvalg)

Karen Marie Nielsen - Hybenvej 66 - (modtager genvalg)

På valg som bestyrelsessuppleantel er: Carcten l-Iansen - llybenvej 32 - (modtager genvalg)

I l. Valg afrevisorer og suppleanter.
12. Eveutuelt.

.Act. Pkt, 1.

Formanden Jolur Bune, bøcl de 80 stemmeberettiget frenrmødte, samt øvrige frernmødte.

velkommen til årets genelaÌforsamling. {

Ad. Pkt.2.
Som dírigent valgtes Jørgen Risom Gyvelvej 53.

Jørgen kunne konstatere, at generalfbrsamlitrgetr var lovlig indvarslet, i henlold til foreningens

vecltægter.

Ad. Pkt.3.
Dagsonlen blev godkendt af fbrsarnl.ingen.

Ad. Pkr.4.
Som referent valgtes Per Axelsen S1'renvej 27

Der blev val gl 2 stemmetællere.

Ad. Pkr.5.
I;'ormanden aflagde bestyrelsens beretning- Beretningen er vcdlag[ som bilag til ctette referat.

Formanden kom blandt andet ind på følgende i beretuingen:
o Efterlevelse afLokalplan ir. 6A af I 3- april 2005'
r Bestyrelsens opgaver i forhold til ìokalplanen, og fol'eningens vedtægter.

' Tiltag i området siden sidst-
o ï-ldvidelse af postkassehuset ved Halbyvej.
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Affàldshåndtering

t'ormanden svareds på forståelsessporgsmål, hvorefter bel'etningen blev godkendt ved akklamation.

Ad. Pid.6.
I(assereren gennemgìk det reviderede regnskab. Regnskabet er vedlagt som bi.lag til dette relèrat.
Regnskabet blev godkendt efter, kassereren har.de besvaret enkelte forståelsesspørgsmåÌ.

z\d. Pkt. 7.
Bestyreìsen ìravde iugen forsìag.

Ad. Pkr. 8.

I)er var ikfte liemsendt t'orslag fia grundejerforeningens medlelumer

Ad. Pkt.9.
Kassereren gennemgik lorslag til næste års budget og kontingent. È'orslag til budget og kontilgent.
er vedlagt som bilag til clette referal lludgettet blev godkendf, og koltingentet fortsætter uændrei.

Ad. Pkt. 10.

Valg til bcstyrelsenl
Preben Schu artz blev genvalgt.

Kalen l\4arie ¡-ielsen blev genvalgt.

inge Olesen tråclte ud af bestyrelsen uden lbr tur

Valg til best-vrelscssupple¡ìnter:
l'å valg til L bestyrelsessuppleant.
SkriftI i g af .sternning:

Carsten Hansen Hybenvej 47 stemmer - Carsten Hansen valgt
llank Jørgensen Gyvelvej 33 stenlner.
Valgt til 4. bestyrelsessuppleant: Eìlen Høibjerg Klitrosevej.
Valgt til 5. bestyrelsessuppleant: I'rank Jørgcnsen Gyvelvej.

Ad. Pkr. 11.

Da såvel revisorer, som revisorsuppleanter, blev valgt for en tr.larig periode sidsle är, var der i år

ihke valg tíl disse poster

Ad. PkL 12.

l-ventrrelt.
Plebcn Scll.l'artz orienterede om intemet og mobildækning i området. Del arbejdes med et selskab.

"Gocl lone". som vil kunne tilbyde internet og tl, efter kabel neclgravning i ornrådet. N'ledletìrne,flre

vil modtage tilbucl, og pri.sen afhænger af tilslutningen. Iìer1il kommer, at TIJC har rejst en mast,

ned e¡r parabol, ved cleres central på llalbyvej. TDC vil således kunne tilbyde intetnet og tv, til de

medlemmer cler har et TDC kabel indlagt. lngen af cle to ovennævnte tilbud, vil kunle give en bedre

¡robilclæ.kuing. Preben vurderede. at der ville gå et ars tid. iuden vi fär en bedre mobildæknìng i
områdcT.

Preben oric¡tcrede om arbejdet nled, at fä en eller to hjertestartele i onrådet. Der kan søges om

nridler.ved forskellige t-onde. Flvi.s ctet jkke ìykkes, rnente ft¡rsamlingen, at foreningen seh'skulle
indkøbe en eller to hjertestartere. Der opstod en god debai om dette emne, og bestyrelsen fik gode

folslag, som cle r,ìlle tage til efterretning.
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Karen Marie orierrterede om badebroer, og konkluderede, at besþrelsen ikke havcle tænkt sig. at
bmge den tilladelse der er givet til én badebro ved Hybenvej, som var behæftet med en del
betingelser.
Forsanlingen gav udtryk for, at der skulle arbcjdcs vidcle rned idcc'n, heru:rder ogsfr etablering af
et badestrancl. Forsamlingen debatterede emnet, og der blev alþivet flere gode forslag, sour

bastyrelsen ville arbejde videre med.

Forsamlingen havde tblgende bemærkninger under evenli.relt:
. Problern vedr. fodring af islandske heste i fold ved Brombærvej. ]NGEN FODRING TAK.
. Overskydende affaldssække kan afleveres ved postkassehuset ved llalbyvej.
. Bør suppleanter ikke deltage i bestyrelsesmøder. Svaret var klart nej.
. SMS-Mailsystem: Conventus holder st1'r pà foreningens ínteme administration, til ljælp fbr

beslyrelsesarbejde. Bestyrelsen vil t¿rge dette til efteruefning.
e (¡-av udtryk for stor tilfredshed, nred dct arbejde bestyrelsen gor"

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ot'clet tìl formauden.
Ëormanden gjorde opmærksom ph, at Inge Olesen havde ønskel at stoppe med besty-relsesmbeidet.

Johi takkede Inge for det gode sanrarbejde, og overrakte cr g¿we, hvorelter Inge modtog en stor
applaus.
Formalden takkede f'or det gode sarnarbejde i tresryrelsen, sanlt ft)r revisorertres aùejde, og
alìsluttede genera llb rsam I i ngon.
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