Grundejerforeningen Strandhaven

25.10.09

Referat
Møde:

Generalforsamling

Dato:

21.10.09

Sted

Amatørscenen, Gl. Strandvej.

Deltagere:

Hus nr. 1,2,3,4,6,11,14,15,17,19,21.
Hus nr. 9,12 og 16 var repræsenteret ved fuldmagt

Referent:

Hanne Lundby

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent
Steen og Hanne blev valgt som henholdsvis dirigent og referent.
Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, gav dirigenten
ordet til formanden.

2.

Formandens beretning (bilag)
Formanden henviste til den skriftlige beretning som affødte nogle enkelte
kommentarer: Om indmeldelse i et bådelaug, der eventuelt kan varetage vores
interesser i bevarelse af en badebro. Udformningen af ”platformen” på strandgrunden
blev kommenteret. Bestyrelsen tog kommentarerne til efterretning.
Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt..

3.

Det reviderede regnskab (bilag)
Henning gennemgik det udsendte driftsregnskab og status pr.31.8.2009.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.

Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag (af teknisk karakter) om ændring af henholdsvis Deklaration og
Vedtægter for Grundejerforeningen blev enstemmigt vedtaget.
Sagen om fremtidige antenneforhold betragtes herefter som afsluttet..

5.

Vedligeholdelse af fællesarealer og veje
1) Bestyrelsen oplyste at fældning af de 2 akacietræer i vestskellet vil beløbe sig til i
alt 7000 kr.ekskl. moms. Beløbet vil blive finansieret over dispositionsfonden.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
2) Efter en indgående drøftelse omkring fældning og sanering ved ”platformen” på
strandgrunden blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan fremkomme
med en langsigtet plan for hele strandområdet. Arbejdsgruppen består af følgende
medlemmer:

Ole (formand), Preben og Vilhelm.
Gruppen skal indsamle ideer fra grundejerne indtil 1.januar 2010 på Oles mail:
ole@foge.dk.
Forslag fra gruppen afleveres til bestyrelsen senest 1.februar 2010.
6.

Forslag til budget (bilag)
Henning gennemgik budgetforslaget, som blev enstemmigt vedtaget.
Han oplyste endvidere at havetraktoren er afskrevet.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (Trine og Henning er på valg – er villige til
genvalg)
Trine og Henning blev genvalgt.

8.

Valg af bestyrelsessuppleant (Hanne er på valg – er villig til genvalg)
Hanne blev genvalgt.

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Lise og Annette blev genvalgt

10.

Eventuelt
De fremtidige antenneforhold til radio blev drøftet. Efter 1.nov. skal man selv finde en
ordning.
Der blev fremsat forslag om, at de høje søjlegraner på deklarationsarealerne ud for nr
2-10 bør udskiftes. Bestyrelsen anbefalede, at de 5 huse sætter sig sammen og stiller
forslag om nyplantning.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for
afsluttet.
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Steen Lundby (sign.)
Dirigent

____________________
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_________________
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Bestyrelsesmedlem

_____________________
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