REFERAT

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.30
Børnehaven, Mågevænget 24, Mariendal
1. Valg af dirigent
•
•

Bestyrelsen	
   foreslog	
   Leif-‐Henning	
   Jensen,	
   	
   formand	
   for	
   Ajstrup	
   strand	
   og	
   Norsminde	
  
Grundejerforening.	
  Leif-‐Henning	
  Jensen	
  blev	
  valgt	
  med	
  akklamation.
Dirigenten	
  konstaterede,	
  at	
  formalia	
  for	
  indkaldelse	
  var	
  overholdt.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
•

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2016 – se bilag
•

Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til nye vedtægter – se bilag 1
•

Forslaget blev godkendt.

5. Godkendelse af Forslag til udvidelse af grundejerforeningens græsningsareal – se bilag 2
•
•

Bestyrelsen trak forslaget tilbage inden afstemning.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget med henblik på at præsentere generalforsamlingen et mere
konkret forslag, hvor arealet præcist vises, og hvor alle relevante detaljer og informationer er
medtaget.

6. Indkomne forslag
1. Forslag fra Inge Helth Lauridsen, Høgevænget 29. Forslaget blev læst op.
•

" Alle beboere i Grundejerforeningen Mariendal Havbakker skal parkere egne køretøjer på egen
grund. Kan dette ikke lade sig gøre, må grundejeren sørge for at få etableret parkeringsmulighed,
således at der kun i tilfælde af gæster parkeres på vores små veje.
Argumentet herfor er, at vejene skal være passable uden risiko for gående, små og store cyklister,
arbejdskøretøjer og ikke mindst redningskøretøjer i tilfælde af ulykke."
Jeg ser til dagligt, at problemet er størst på Høgevænget, og da jeg både har hund og små børnebørn
er jeg blevet ekstra opmærksom på problemet.

•
•

Problemet, der rejses, er reguleret iht lokalplanen: ejere skal parkere på egen grund, gæster udenfor.
Generalforsamlingen stemmer derfor ikke om forslaget.
Bestyrelsen er opmærksom på problemet og vil se på, hvad den evt. kan gøre for at sætte yderligere
fokus på problemet, evt. via hjemmesiden.

2. Forslag fra Bodil og Bent Mondrup, Høgevænget 30. Forslaget blev læst op:
•

“Jeg ved ikke om det kan nåes, men vil gerne stille et forslag til bestyrelsen om at arbejde med at få
lave flere bump på Ørnevænget, bl.a. ud for Høgevænget. Der køres meget stærkt og vanskelig
oversigt ved udkørsel, hvis ikke det kan nåes kan det vel tages op under evt?.”

•

Generalforsamlingen stemmer ikke om forslaget, men bestyrelsen vil arbejde videre med en mulig
løsning på problemet.

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
•

Uændret kontingent på kr. 500.

8. Valg
Bestyrelsen
Siddende:

På valg:

Grete Duvå, næstformand
Per Storgaard Andersen, kasserer
Jette Hellemoes, bestyrelsesmedlem
Flemming L. Toft, formand (afgående formand)
Else Skjødt blev foreslået og valgt som ny formand
Mette Skytte Nielsen, bestyrelsesmedlem 2 år (genvalgt)
Karsten Bjørno, suppleant, 1 år (genvalgt)
Peter Rasmussen, suppleant, 1 år (genvalgt)

Brolaug
Siddende

Oldermand Knud Bjødstrup

Revision
Siddende

Poul Bjødstrup

På valg

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

9. Eventuelt	
  
•
•

•

Ud for Solsortevænget, nede på stranden og delvis ude i vandet ligger en ca. 35 cm lang og tung
jernstang. Den er farlig, et barn har revet sig på den. Bestyrelsen vil sørge for, at den bliver fjernet.
Hedvig holdt en smuk afskedstale til Flemming, og næstformand, Grete Duvå, holdt ligeledes på
bestyrelsens vegne en afskeds- og takketale til Flemming og bød velkommen til den nyvalgte
formand.
Formanden
o TAK til dirigent, tak til alle fremmødte, TAK for de år, jeg har haft som formand, de har
været gode, interessante og spændende. TAK for opbakning og venlige tilkendegivelser
igennem årene, TAK for de venlige ord i dag og TAK til Bente for aldrig svigtende støtte.
Og god sommer til alle.

Mødet sluttede ca. kl. 22.00.

Referent
Grete Duvå
080617

	
  

Dirigent
Leif-Henning Jensen

	
  
	
  

