Fjand Sommerhusforening
Ordinær Generalforsamling
Lørdag 16 juli 2022, kl 14.00
Teltet, Badehotellets parkeringsplads
Ad 1: Velkomst ved formand Lars Bylov
Lars bød velkommen og præsenterede medlemmerne i bestyrelsen.
Ad 2: Valg af dirigent og referent.
Hans Madsen blev foreslået som dirigent og modtog hvervet. Kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt. Vibeke Lorentzen tog opgaven som referent.
Ad 3: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Blev aflagt af formand Lars Bylov og der blev kvitteret med klapsalver. Beretningen er vedlagt som bilag.
Ad 4: Fremlæggelse af årsregnskab 2021/22 til godkendelse.
Kasserer Birte Christensen-Dalsgaard fremlagde regnskabet, der er vedlagt som bilag. Det blev godkendt med
klapsalver.
Ad 5: Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 6: Forslag til kontingent for næste regnskabsår for hhv. A og B medlemmer for regnskabsåret 1.maj 2023 til 30.
april 2024.
a) A-medlemskab for Fjand Sommerhusforening foreslås sat til 100 kr. - blev vedtaget
b) B-medlemskab der omfatter vejvedligeholdelsesbidrag foreslås sat til 200 kr. - blev vedtaget
Ad 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
Ervind Poulsen, valgperiode 2 år
Lars Bylov, valgperiode 2 år
Birte Christensen-Dalsgaard, valgperiode 2 år.
Ervind, Lars og Birte stillede op igen. Desuden havde Grethe Nisgaard fra Bjerghuse 43 og Henning Pedersen fra
Bacchus accepteret at blive opstillet, så der blev foretaget skriftlig afstemning.
Der var 59 stemmeberettigede, hvoraf 53 stemte. Resultat:
Henning 53 stemmer
Lars 52 stemmer
Grethe 46 stemmer
Birte 46 stemmer
Ervind 7 stemmer.
Henning, Lars, Grethe og Birte er således indvalgt i bestyrelsen.
Ad 8: Valg af 1 til 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Mai-Britt Stage, valgperiode 1 år (er indtrådt i bestyrelsen)
Jesper Nykjær Jeppesen, valgperiode 1 år
Jesper var villig til genvalg og Ejner Overgaard var også villig, så resultatet blev uden afstemning:
Jesper er 1 suppleant og Ejner er 2 suppleant.
Ad 9: Valg af 2 revisorer – valgperiode 1 år
På valg er:
Line Boldsen Madsen
Henning Pedersen er ikke på valg, da han er valgt ind i bestyrelsen, Peter fra Hannabo stiller op.
Line var villig til genvalg og Peter fra Hannabo var også klar, så uden afstemning blev de begge valgt.
Ad 10: Evt.
a) Det blev nævnt, at der er en del affald i naturen og der henstilles til, at man ”tager sine skodder med hjem”, eller der
bliver sat spande op.

b) Det blev forespurgt, om det fine sanghæfte med sommersange kunne komme til at ligge i husene,- beskeden var, at
vi alle var velkomne til at tage et eksemplar med hjem.
c) Steen Frederiksen kom med et indlæg vedr. natur og nationalparker. Steen var helt med på, at foreningen ikke kan
have et fælles, samlet officielt synspunkt til nationalparker. Ønsket var dog, at bestyrelsen kunne gå aktivt ind i
dialogen og trække på dem i området, som ved noget om emnet. Bestyrelsen går videre med tiltag ift. dette.
d) Der var en lille hip fra Birte, foreningens kasser, om at alle husstande får indbetalt kontingentet opkrævet pr. 1. maj.
Referent, Vibeke Lorentzen

