Referat af generalforsamling
Søndag den 22. juni 2014 kl. 10.30
”Havgården”
Strandlyvej 1
3210 Vejby

REFERAT:
1) Valg af dirigent: Søren Hansen valgt
2) Bestyrelsens beretning ved formanden. Godkendt
3) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskabet for perioden 1. april 2013 til 31. marts
2014: Godkendt
4) Fremlæggelse af budget for perioden 2014 -2015 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen
foreslår uændret kontingentet på kr. 400,00: Godkendt
5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år
6) Valg af 2 suppleanter for 1 år
7) Valg af revisorer for 1 år
8) Indkommende forslag *
9) Eventuelt
Kassereren gjorde opmærksom på problemer med indbetalinger af kontingent. Brug evt.
gironummeret.
Trappeformanden takkede for arbejdet på trappen med en flaske til deltagerene.
Bestyrelsen stiller følgende forslag vedr. evt. etablering af en repos (udsigtsplatform)
1. Der etableres ingen repos.
Forkastet
2. a. Der etableres en repos vha. håndværkere og et ekstraordinært
kontingent på kr. 500.
Vedtaget
b. Der etableres en repos vha. frivillig arbejdskraft og et ekstraordinært
kontingent på kr. 300.
Bortfaldet
Bemærkning: Hvis pkt. 1 vedtages bortfalder pkt. 2.
Hvis pkt. 1 nedstemmes, stemmes der om punkterne 2.a. og 2.b.
Forslag fra Niels og Tine Kløverengen 5.
Forslag 1: Græsslåning er tilladt hverdage og lørdage fra 9-12 og 15-18, samt søndage fra 9-12.
Gældende fra 27. juni til 14. August.
Forkastet.
Hvis dette ikke kan vedtages, da:
Forslag 2: Græsslåning er tilladt hverdage fra 9-18, og lørdage fra 9-12 og 15-18, samt søndage fra
9-12. Gældende 1. maj til 30. september.
Forkastet.
Uafhængigt af græsslåningshenstilinger foreslås endvidere:
Forslag X: Om lørdagen er støjende værktøj/maskiner kun tilladt fra 9 til 12. Gældende 1. maj til
30. Sept.
Forkastet.
*Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
den 15. juni2014. Benyt evt. e-mail post@holloselundstrand.dk

Bestyrelsen:
Carl Christian Madsen
Ole Skjold
Gerda Krarup
Shannon Hawes
Jens Bodholdt

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Trappeformand

Valgt for 2 år
Valgt for 2 år

Suppleanter:
Peter Iversholt
Per Knudsen

Valgt for 1 år
Valgt for 1år

Revisorer:
Søren Hansen
Flemming Andersen

Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Den endelige dagsorden vil foreligge en uge før generalforsamlingen og ses på hjemmesiden:
www.holloselundstrand.dk
Tilmelding er ikke obligatorisk, men ønskelig af hensyn til arrangementet på ”Havgården”
Tilmelding kan ske på post@holloselundstrand.dk

Carl Christian Madsen
Formand

Foreningens regler:
 Tag hensyn til andre
 Vi skal være her alle sammen
Stilleregler:
Gælder for perioden 1.maj til 1. september + påskedag
 Græsslåning
 På søn– og helligdage kun mellem 9.00 og 12.00. Lørdage kun mellem 8.00 og 18.00
 Brugen af støjende maskiner så som motorsav, flishugger og rundsav må finde sted på hverdage fra 8.00 til 17.00.
Lørdag fra 8.00 til 14.00. Søn- og helligdage: slet ikke.

