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Velkomst.

Formand, Egon Madsen bød velkommen til forsamlingen. Der var 20
fremmødte, hvor af 18 var stemmeberettiget.

Dirigent.

Leo Mouridsen blev valgt som dirigent. Han bød velkommen og
konstaterede at generalforsamlingen var anmeldt efter reglerne.

Stemmetællere.

Her blev valgt. Flemming Johannesen og Tove Jakobsen.

Formandens Beretning.

Se kopi.
Eneste kommentar til beretningen var at det var positivt at der nu er en
afklaring på forpligtigelser ved søen.

Regnskab.

Carsten Ramsing fremlagde regnskab, som blev godkendt uden videre
kommentarer.

Indkomne forslag.

1) Forslag om at udskifte husnummer skilte ved stamvejene, da de er
meget slidte og svære at læse. Indstillet af Christian Weiergang.
Udvalgte kommentarer til forslaget.
- Egon Madsen har undersøgt priser på skilte. Investeringen er ca. kr.
400,- pr stk. Der skal anskaffes 9 stk.
Det blev vedtaget at bestyrelsen skal indkøbe nye skilte.
2) Forslag om at udgifte bord/bænke ved søen. Nye bord/bænke skal
være af den vedligeholdelsesfrie type. Indstillet af Christian Weyergang.
Udvalgte kommentarer til forslaget.
- Erik Madsen havde et forslag til en model bord/bænk, som han ville
komme med pris på til bestyrelsen.
- Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelsesmøde se på de
eksisterende borde/bænke's aktuelle forfatning.
Stemningen på generalforsamling var, at bestyrelsen måtte vurdere om
det var nødvendigt at starte udskiftning.

Budget.

Carsten Ramsing fremlagde næste års budget.
Herunder blev kontingent for 2016 aftalt til at stige med kr. 200,- således
at der i januar 2016 opkræves kr. 700,-
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Bestyrelsen fremlagde de tilrettede vedtægter for Grundejerforening. De
enkelte paragrafer som er blevet justeret blev gennemgået. Herefter blev
vedtægterne vedtaget.

Valg af
bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Carsten Ramsing, Kim Mogensen og Egon Madsen. De blev
alle klappet til genvalg for yderligere 2 år.

Valg af suppleanter.

På valg var Helle Guldbrandt og Tove Jakobsen. De blev ligeledes
klappet til genvalg.

Valg af formand.

På valg var Egon Madsen. Egon ville gerne fortsætte i dette hverv. Egon
blev hermed klappet til genvalg.

Valg af revisorer.

På valg var Kristian Jakobsen og Ulrik Vesterager. De blev begge
genvalgt for endnu et år.

Valg af
revisorsuppleanter.

På valg var Maibritt Nielsen og Inge Lise Sønderkær. De blev begge
genvalgt.

Eventuelt.

Undersøge om det er muligt at få kommunen til at lave udkørsel i
forlængelse af stien ud på stamvejen. Så det er muligt at cykle fra stien
og ud på vejen.
Bestyrelsen blev opfordret til at oprette en Facebook side. Dette som
reklame og som info til kommende arrangementer som legeplads dag og
lign.
Grundejerforeningen hjemmeside er tider ikke opdateret med de
referater. Der blev stillet forslag om mulighed for tilmelding til
nyhedsbrev.
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighed for låne
hastighedsmåler til stamvejen.

Formand
Egon Madsen

Dirigent
Leo Mouridsen
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