REFERAT

GENERALFORSAMLING
Mandag den 1. juni 2015 kl. 19.30
Malling Sognegård, Kirkevej 3, Malling

1. Valg af dirigent
• Gunner	
  Jørgensen,	
  	
  formand	
  for	
  Saksild	
  Strand	
  Ejerlaug,	
  konstaterede,	
  at	
  formalia	
  var	
  overholdt.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

•
•

Beretningen blev taget til efterretning. Den kan læses på www.mariendal-havbakker.dk.
Ønske om behandling af vejene efter den megen regn.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2014 – se bilag
• Sne-/vinterkontoen indgår ikke længere i regnskabet, men behandles separat på anden vis.
• Benno bad om tilsendelse af snekonto-regnskabet.
• Regnskabet blev godkendt.
4. Orientering om bestyrelsens budget for 2015
• Budgettet var ikke udsendt.
• Største udgift er vejene, og der er væsentlige stigninger hvert år.
• Der forventes et overskud på ca. kr. 5-6.000.
5. Godkendelse af Ordensreglement for Mariendal Havbakker - udarbejdet af ”8-vejs udvalget”
v/ gruppens talsmand Bent Østergaard Olsen - Bilag vedlagt.
• Bent: der er snarere tale om gode råd og henstillinger end om et ordensreglement.
• 2 holdninger
1. Selvfølgeligheder med belærende elementer. Behøver vi det ?
2. God ide, giver retningslinjer og sætter fokus på at skabe en fælles kultur, som vi er enige
om.
• Udvalget fik stor anerkendelse for sit arbejde.
Ikke-programsat indslag:
• Hedvig og Kaj Carlsen blev udnævnt til æresmedlemmer og fik overrakt et diplom med tak
for mange års positive og konstruktive engagement i foreningens liv.
• Med medlemskabet fulgt gratis medlemskab af foreningen.
• Fik samtidig overrakt en gammel porcelænskaffekande med en buket syrener i.
6. Endelig godkendelse af engprojekt under forudsætning af godkendt dispensationsansøgning fra
Naturstyrelsen og Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

•

Afstemningsresultat
o 20 nej
o 47 ja
o 3 blanke

•

Drivning af køerne: Nogle beboere på Svalevænget er imod drivning af køer ad deres vej.
Opbakning til forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til sammen med de berørte parter at
træffe beslutning om, hvad der er den mest optimale løsning for drivning af køerne,
alternativt ad Vibevænget. Ingen af de tilstedeværende beboere på Vibevænget tilkendegav
uvilje mod drivning af køer ad deres vej.

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
• Uændret kontingent på kr. 500.
8. Indkomne forslag
1. Forslag til vedtægtsændring vedr. oldermandens deltagelse i bestyrelsens møder
o Forslag vedtaget.
2. Forslag til oprettelse af et ”Natur-og Miljøudvalg”
Forslag 1 og 2 er indsendt af Bent Hansen, Oldermand for Brolauget
o Forslaget trækkes tilbage.
o Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
3. Krav til supplerende dagsorden.
• Forslaget trækkes tilbage.
4. Forslag til nye vedtægter
Forslag 3 og 4 er indsendt af Bente Hauptmann & Ebbe Kyst, Gunvor & Benno Nielsen,
Vivi Churruca & Poul Bjødstrup samt Helle Thomsen & Erik Gudbjerg.
o Afstemningsresultat
§ 10 for
§ mange imod – optælling unødvendig
9. Valg
Siddende

Grete Duvå, næstformand
Per Storgaard Andersen, kasserer

På valg

Flemming L. Toft, formand, 2 år, genvalgt
Carlo Larsen, webmaster, 2 år, genvalgt
Susan Hornemann, 2 år (udtrådt af bestyrelsen-modtager ikke genvalg)
• Jette Hellemoes, nyt medlem af bestyrelsen
Karsten Bjørno, suppleant, 1 år, genvalgt
Helle Thomsen, suppleant, 1 år, ikke genvalgt
Mette Skytte Nielsen, ny suppleant
• Kampvalg mellem Helle, Mette og Karsten
o Mette 29
o Helle 28
o Karsten 55

Brolaug
Siddende

Oldermand Bent Hansen

Siddende

Poul Bjødstrup

På valg

Knud Bjødstrup, 2 år, genvalgt
Karin Kadin, suppleant, 1 år, genvalgt

Revision

10. Eventuelt
• Forslag: servering af natmad næste år J.
• Forbedret procedure omkring (kamp)valg af suppleanter, tjekning af reglerne.
• Forbedret forløb med stemmesedler.
• Ros til serveringen med buffet og hjemmebagte boller. Tak til Bente og Gitta.
• Formanden
o TAK til dirigent, tak til alle fremmødte og god sommer til alle.
Mødet sluttede ca. kl. 24.00.
Referent
Grete Duvå
020615

