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Referat af ordinær Generalforsamling
Lørdag, den 28. juni 2014 på Skipperkroen i Mullerup

Til stede var l8 stemmeberettigede, heraf 2vlfuldmagter.

Formanden, Flemming Klitgaard bød velkommen til de frernmødte trods det gode vejr.

t. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Peter Munch Schade, som blev valgt.
Dirigenten oplyste, at generelforsamlingen var rettidig indkaldt, jfr. den udsendte dagsorden med bilag i

henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsensberetning
Formanden fremlagde på bestyrelsens veBne beretningen.
Trappen til stranden, som er tinglyst og godkendt af Skov- & Naturstyrelsen, vil blive yderligere understøttet,
som følge afskred af klinten, hvorved også reposen forsvandt. Denne må ikke retableresjfr. Skov- & Natur-
styrelsen. Bl.a. de gamle dræn, som munder ud i skrænten, er medvirkende årsag til nedstyrtning. Dræningen
og beplantning vil blive drøftet i den kommende bestyrelse med kontakt til Skov- & Naturstyrelsen om pro-
blematikken - ikke kun hos os, men også i nabogrundejerforeningerne.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen, udsendes som bitag til referatet.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 01.04.2013 - 31.03.2014 samt Budget zAl4lzAts
Kassereren gennemgik kort regnskabet. Manglende indbetaling af kontingenter udgør ca. 7.000.- kr. som er
overgivet til inkasso. Omkostninger til advokat udgør efterhånden en væsentlig negativ post i regnskabet,
denne post sarnt yderligere stigning i omkostningerne bl.a. til rensning af dræn, vedligeholdelse af broen,
som er aldrende efterhånden o.a., medfører forslag om forhøjelse af kontingent til kr. 1.000.- samt AO0.- kr.
til fonden fra 1. april 20L5.

Regnskabet blev godkendt uden forbehold.

Apropos dræn/rørledninger: Jfr. Hedeselskabet så er de gamle rør meget snævre, hvilket bl.a. er medvirken-
de til de nemt tilstoppes. Og fordi der er kraftig beplantning visse steder, vokser rØdderne ind i rørene. Det er
ikke en idd blot at nedskære beplantningen, det "forsvinder" rødderne ikke af. Beplantningen skal HELT vækl
Alles opmærksomhed bør rettes mod denne problematik.
Den adviserede drænledning i Longvejen med tilslutning til brønd på Lokesvej - ved kommunens mellem-
komst er endnu ikke etableret *vi er afuentende, da det overvejes atf6re et dræn fra brønden i Lokesvej helt
ned til stranden.

Budget: blev gennemgået og godkendt med kontingentforhøjelse fra 1. april 2015.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke modtaget forslag til behandling.

5. Valg af ny bestyrelse - for en Z-årig periode.
Flemming Klitgaard og Jens Zobbe Mortensen ønskede ikke genopstilling.
I stedet blev Henrik Nørgaard, Lokesvej 13 samt Peter Munk Schade, Huginsvej 7 valgt.
Tak til Flemming Kli§aard og Jens Zobbe Mortensen for indsatsen gennem de mange år i bessrelsen.
Den nye bestyrelse konstituerer sig på fprstkommende bestyrelsesmøde.

Valg at 2 suppleanter lor en tårp periode.
Flemming Klitgaard blev valgt som L.suppleant
Jens Z. Mortensen blev valgt som 2.suppleant
Tak til Agnete Carlsen og Holger Zinkernagelfor at have været til rådighed i det forløbne år.


