
Referat af generalforsamling 

Søndag den 17. juni 2012 kl. 10.00 

Rest. Havgården, Strandlyvej 1, 3210 Vejby 

 

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 2. juni 2012. Benyt evt. e-mail post@holloselundstrand.dk  

 

Dagsorden:  

1) Valg af dirigent: Søren Hansen 

2) Bestyrelsens beretning ved formanden: godkendt 

3) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskabet for perioden 1. april 2011 til 31. marts  

2012. Der er et nyt medlem, som ikke er registreret i nuværende budget, som kommer på næste 
år. Godkendt 

4) Fremlæggelse af budget for perioden 2012 - 2013 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen 
foreslår uændret kontingent på kr. 400,00: godkendt 

5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år: begge genvalgt  

6) Valg af 2 suppleanter for 1 år: begge genvalgt  

7) Valg af revisorer for 1 år:  begge genvalgt 

8) Indkomne forslag *  

a) Bestyrelsens forslag til revision af foreningens love: godkendt 

9) Eventuelt: 
 
Der blev stillet følgende spørgsmål til bestyrelsen: 
 
Hvornår kan reposen retableres? Svar: Når det er tørt nok, og når der er folk til at gøre det. 
Vedr. tyverisager i området: Politiet anbefaler og låner mærkningssæt ud samt rådgiver om 
præventive forholdsregler. 
Er det muligt at sætte en bænk op for enden af Barritvej/Kløverengen 7? Svar: Nej, ikke på 
nuværende tidspunkt. 
Hvem har ansvaret for vedligeholdelse af stien? Svar: Det er et kompliceret spørgsmål, som ikke 
kan udredes på nuværende tidspunkt. 
Er der mere vi kan gøre ved skraldet på skrænten? Svar: Der er gjort, hvad der kan gøres, men 
det er kommunens ansvar at gribe ind.  
 
Efterfølgende diskussion om proceduren vedrørende klager over misligholdte ejendomme.   
 
Spørgsmål vedrørende nøgler til andre grundejerforeningers trapper, om en eventuel bytteordning 
- Ole vil undersøge det igen, men indtil videre er de andre grundejerforeninger ikke interesserede. 
 
Valhalla 6 - tak fra Hanne for hjælp til opklaringen af tyveri af hendes brænde, 
Er der mulighed for privat sandfodring på stranden ud for grundejerforeningen? Sagen 
undersøges. 
 


