REFERAT

GENERALFORSAMLING
Mandag den 6. juni 2016 kl. 19.30
Malling Sognegård, Kirkevej 3, Malling

1. Valg af dirigent
• Leif-‐Henning	
  Jensen,	
  	
  formand	
  for	
  Ajstrup	
  strand	
  og	
  Norsminde	
  Grundejerforening,	
  konstaterede,	
  
at	
  formalia	
  var	
  overholdt.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år – herunder bestyrelsens

mission og vision.
• Beretningen blev taget til efterretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2015 – se bilag
• Regnskabet blev godkendt.
• Administrationsudgifter vil fremover blive mere udspecificeret.
Ikke-programsat indslag:
• Carlo Larsen, der har ønsket at udtræde af bestyrelsen, blev udnævnt til æresmedlem og fik
overrakt et diplom og en flaske rom med tak for mange års positive og konstruktive
engagement i foreningens liv. Og der var også en buket blomster og tak til Marie.
4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til nye vedtægter (forslaget er vedlagt indbydelsen)
• Forslaget blev godkendt med følgende ændringer
o §3, stk. 5 og 6 udgår.
o §6 tilføjes: .. mindst 14 dage og samtidig således, at den ekstraordinære
generalforsamling skal være afholdt senest 8 uger efter begæring herom er indgivet.
o §9, stk. 6. Følgende slettes: Datoer for op- og nedtagning afstemmes med
grundejerforeningens bestyrelse.
o $9 nyt stk. 7: Datoer for op- og nedtagning afstemmes med grundejerforeningens
bestyrelse, dog således at broen - så vidt muligt - tages op sidste uge i maj og tages
ned sidste uge i august.
o §9, oprindelige stk. 7 ændres til stk. 8.
o §10, stk. 7: at revisorerne har mindst 8 dage ændres til ..: at revisorerne har mindst 4
uger til ..
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
• Uændret kontingent på kr. 500.

6. Valg
Bestyrelsen
Siddende:

På valg

Flemming L. Toft, formand
Mette Skytte Nielsen, nyindtrådt, 1 år
Carlo Larsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen
Grete Duvå, næstformand , 2 år (genvalgt)
Per Storgaard Andersen, 2 år (genvalgt)
Jette Hellemoes , 2 år (genvalgt)
Karsten Bjørno, suppleant, 1 år
Peter Rasmussen, ny suppleant, 1 år

Brolaug
På valg

Oldermand Knud Bjødstrup (valgt)

Siddende

Poul Bjødstrup

På valg

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

Revision

7. Eventuelt
• Forslag: bruge højtaler næste år, da der er dårlig lyd bagest i lokalet.
• Bil med trailer kørt ned til stranden ud for Høgevænget. Flemming har efterfølgende
kontaktet kommunen, som har lovet at stoppe den form for trafik til engen.
• Oldermanden: Opfordring til at møde op og hjælpe med broopsætning lørdag den 18. Juni
kl. 9.00. Man kan melde sin hjælp (opsætning eller forplejning) til oldermanden.
• Formanden
o ALLE er velkomne til Sankt Hans aften. Program i standerne og på hjemmesiden.
o TAK til dirigent, tak til alle fremmødte og god sommer til alle.

Mødet sluttede ca. kl. 22.10

Referent
Grete Duvå
080616

Dirigent
Leif-Henning Jensen

	
  

