
Grundejerforeningen
Guldkysten

Referat fra Generalforsam li ng 201 7 -06-25

Der var fremmødt medlemmer fra 36 parceller, og der var indgivet 27 fuldmagter, hvoraf 3 blev
erklæret ugyldige.

Tilstede fra bestyrelsen: Formand Henrik Seifert Larsen (HSL), Kasserer Bent Gynther (BEGY),
Sekretær Franck Mikkelsen (FM), Ansvar for veje Jesper Breuning (JB).

1. Valq af diriqent
Grundejerforeningens formand bød de mange fremmødte velkommen, og efterlyste forslag
til dirigent. Bestyrelsen foreslog Niels Paludan, som blev enstemmigt valgt
Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen tilgeneralforsamlingen var rettidigt udsendt og
erklærede generalforsamlingen for lovlig. Herefter blev ordet givet tilformanden for
beretningen.

Inqe Grandt. Stenkløvervei 40: spurgte om hvem, der har stemmeret. lflg. $9 skal der forefindes en
liste over stemmeberettigede medlemmer, og findes en sådan liste ikke, og der stemmes alligevel,
vil det være en omgåelse af $9.
BEGY beklagede, at man ikke havde en sådan liste og at den så vidt bestyrelsen vidste, aldrig
havde eksisteret.

Clasen. Bierokløverstien 4 m.fl. bakkede op om, at vifortsatte med generalforsamlingen og hidtidig
praksis.

lnge Grandt var endvidere chokeret over, at forslaget om ændring af vedtægternes $ 22 var
formuleret, "som en tidligere trykfejl", hvilket BEGY undskyldte, da det har vist sig at være en
bevidst form uleri ng fra da nnelse af g rundejerforen i ngen.

Herefter blev ordet givet tilformanden for beretningen.

2. Formandensberetninq

Jeg vil starte med at byde alle de fremmødte grundejere velkommen, og det er dejligt at se
nogle af vores nye grundejere, så et stort velkommen til alle.
Der er i år en delforslag, som vi skal have præsenteret, og som kan give anledning til
diskussioner, så jeg håber på en god og positiv generalforsamling.
Der har i år været aftoldt 6 bestyrelsesmøder, foruden samlingen til drænspulingen, som tager
hele dagen.
Vi har også nogle små spontane møder undervejs, hvor der lige bliver rettet op på småting.
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Vinterhalvåret.
Vi har haft en forholdsvis mild vinter, uden de store problemer. Det har været stormvejr, men ikke
noget særligt voldsomt, så vi har været forskånet for de værste skader.
I den forbindelse vil jeg huske jer på, at når der har været en storm, kan det være en god ide at
have en aftale med andre ijeres område, da træer kan vælte ud over veje og spærre disse. Dette
kan spærre for andres adgang til området, bl.a. vores renovation, og vi har personer, som bor her
hele året.
I den forbindelse kan det være vigtigt, at bestyrelsen har telefonnr. og mail adr. på alle grundejere,
da det kan være i JERES egen interesse, at vi hurtigt kan melde eventuelle skader hos jer.

Dræn
Vi har som sædvanlig haft drænspuling i oktober måned, så vores dræn fungerer, men det tager tid
at få drænet alt vandet væk fra området. | år har jeg indtryk af, at der ikke har været de store
problemer.
Vi har fået lagt nye dæksler på vores drænbrønde, således at vi ikke får rygskader eller klemte
fingre, når dækslerne skal løftes for at der kan spules.

Støvbindemiddel på vores veje.

Vi har udlagt det sædvanlige støvbindemiddel på en del af Guldkysten og Stenkløvervej ijuni
måned, og vilfortsætte med dette i løbet af sommeren, når det er tiltrængt.
Man kan henvende sig til Bestyrelsen, hvis støvproblemet bliver helt galt i en periode. Man kan så
selv udlægge bindemidlet på enten Stenkløvervej eller Guldkysten.
Det vil støve mindre, når vi udlægger bindemidlet, men det vil ikke forhindre at det støver, så til
ALLE der benytter vores veje, KØR NU STILLE ca.2O kmit, så vil dem, der bor ud til vores veje,
blive glade.
Der er også de SMA BøRN at tage hensyn til.
Og HUSK, vi har HØJRE vigepligt på alle vores veje.
Bestyrelsen har arbejdet på et andet støvbindemiddel, og dette vil vores vejmand Jesper Breuning
vil orientere om senere.

Vedligeholdelse af vore veje
Vores vejentreprenør Christian Eriksen skal have stor ros for at vejene er vedligeholdt til et stort 12
tal. Udgifterne er vokset i år, men samtidig er vejene holdt itip top stand det meste af året.
Vi har fået lagt lidt asfalt ien stor lunke, der har været på asfaltstykket på det øverste stykke af
Guldkysten.
Og så en henstilling til alle grundejere.
Det er vigtigt at I beskærer jeres bevoksning ud mod vores fællesveje, da renovationsbilen og
andre store køretø1er har svært ved at komme rundt.
Her vil jeg oplyse jer om, hvor brede jeres veje burde være ifølge vores kort.
I forbindelse med vejbredden, skal I huske at bredden er inkl. 1 m græs i begge sider.

Guldkysten 8 m bred
Stenkløvervej I m bred
Humlekløverstien 5 m bred
Jordbærkløverstien 5 m bred
Bjergkløverstien 6 m bred
Guldkløverstien 6 m bred
Alsikekløverstien 6 m bred
Blindestikveje 5mbred

Tilkørselsveje til stranden skalvære på 6 m

Gangstimellem Jordbærkløverstien og Humlekløverstien 2 m bred
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Slåning af fællesarealet
For at fastholde fællesarealet, som den ønskede strandeng, bliver arealet slået hvert andet år,
umiddelbart efter planterne har kastet frø.
Slåningen er nødvendig for at holde hybenroserne nede, da de ellers, som for nogle år siden, ville
overtage hele området.
Der har udviklet sig en tendens til at flere grundejere slår fællesarealet. Det er ikke
hensigtsmæssigt, da arealet er for alle og blomstervæksten ødelægges, hvis der løbende bliver
slået.
Et enkelt spor på ca. 50 cm. ned mod vandet har vi ikke noget imod, men når det har karakter af,
at man ligefrem inddrager fællesarealet i sin grund er det altså forbudt.
| år vil arealet ikke blive klippet.

Ramper
Østrampen er tilsyneladende i god stand.
Der er blevet sat nye rustfrie rør med håndliste på Vestrampen.
Betonen på Vestrampen er meget slidt og kræver vedligeholdelse snarest.
Hvis man gør brug af ramperne til at sætte sin båd i vandet, så kør bil/trailer op på fællesarealet,
når båden er sat i vandet, så badende og andre frit kan bruge rampen.
Undgå parkering lige foran rampen.
Det er ikke tilladt at have både og lignende liggende på fællesarealet ifølge
Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 stk. 22.
Ligeledes er løse hunde forbudt fra d. 1. april til d. 30. september.

Badebro
Ved sidste års generalforsamling drøftede vi om vi skulle have en badebro.
Det blev foreslået at der blev oprettet et badebrolaug, hvilket generalforsamlingen ingen
lndvendinger havde imod.
Bestyrelsen har imidlertid konstateret at brolauget er gået langt videre i sine beføjelser, end
Generalforsamlingen havde bemyndiget dem til.
Bemyndigelsen bestod i, at lauget skulle fremlægge et forslag til behandling på denne
generalforsamling, men i stedet har vi konstateret, at der, på vegne af grundejerforeningen, er
ansøgt om midler og tilladelse til at opstille en badebro, hvilket der på intet tidspunkt har været
stemt om.

Indbrud
Der har været få indbrud i det forløbne år.
De berørte ejere har nydt godt af, at vi har enkelte grundejere, der bor her helårs, og som udviser
en vis opmærksomhed iforbindelse med uregelmæssigheder i området.

Strandrensning
Tilvores strandrensning i går, var der 17 voksne og 4 børn, der deltog, og der blev samlet 10
sække med diverse fraktioner.
Foreningen sponserede som altid øl og sodavand til alle frivillige, og der skal derfor lyde en stor
tak til alle fremmødte, da vejret absolut ikke var med os.

Nye Tiltag
Bestyrelsen har en ide om en bogbyttecentral i vores gamle telefonboks.
Når skuret er blevet gjort i stand, er det tanken, at vi vilforsøge at indrette det med hylder, og
det så er meningen, at man kan komme med bøger, som andre kan få glæde af at læse.

Der er i år kommet mange forslag ind, og iforbindelse med disse, har det vist sig at flere forslag
mangler begrundelse, økonomi, drift, hvem udfører, så vi har prøvet at lægge et forslag til, hvordan
et forslag kunne se ud. ( se de fremlagte papirer)
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Jeg vil gerne afslutte beretningen med at takke Bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde
I det forløbne år.
Ligeledes vil jeg takke de personer, som har udført et frivilligt stykke arbejde for foreningen.
Det er altid dejligt, at der er nogle, som kan og vil bidrage, med det de nu føler, de kan hjælpe
med. Mange tak for det.
Så vil jeg slutte med at ønske jer alle en rigtig god og varm sommer.

Beretningen blev derefter givet til debat.

Anita Skiøth. Guldkvsten 1, spurgte til formandens formulering om ansøgningen af badebroen var
lovlig, da der endnu ikke har været givet mandat fra generalforsamlingen,
Det aftaltes, at drøftelse af dette spørgsmål afuentede behandling af forslag - pkt. 5 på
dagsordenen.

Tommv Pedersen. Stenkløvervej 27 oplyste, at hans græsslåmaskine var 58 cm og spurgte, om
det var i orden ;-), hvilket det naturligvis er, da eet spor ned mod vandet er ok.

John Becker. Bierkløverstign 18 ønskede også vedligeholdelse af stikvejene. Han oplyste samtidig,
at en af hans naboer havde fået den besked afJB, at han bare selv kunne hente sten. John
Becker fandt det helt urimeligt, da det måtte være bestyrelsens opgave.
JB afviste på det skarpeste at have sagt sådan.

Formandens beretning blev derefter godkendt.

3. Fremlæqoelse af reqnskab for 2016/2017
BEGY gennemgik regnskabet og pegede specielt på, at der i år havde været et overforbrug på
omkostninger tilvejene. Alle inkl. de 7 ejendomme udenfor grundejerforeningen betaler
sammenlagt 29.400 til vejvedligeholdelse, og fremover vil regnskab for veje og for
grundejerforeningen blive holdt adskilt, jf. Vedtægterne. De seneste 15 år har der været et
"underforbrug" på vejene på 155.000,-

Arsagen til den store omkostning til vedligeholdelse af dræn skyldes, at alle betondæksler er skiftet
ud til dæksler af plast. Betondækslerne var meget tunge at flytte, når spuleren skulle til.

Inqe Grandt, Stenkløvervej 40 spurgte om ikke regnskab for dræn- og vejvedligeholdelse skulle
køres sammen, hvilket BEGY benægtede, da de såvel i vedtægterne, som iden oprindelige
deklaration på udstykningen er holdt adskilt.

Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Fremlæqqelse af budqet 2016/2017
Det blev besluttet at vente med fremlæggelsen af budgettet til efter forslagspunkterne, idet nogle af
disse punkter evt. ville have indflydelse på budgettet.

5. lndkomne forslao

Forslaq fra bestvrelsen
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Da det et par år har vist sig vanskeligt at overholde det i vedtægterne angivne tidspunkt for
afholdelse af generalforsamlingen, vil bestyrelsen forslå en vedtægtsændring til $ 6, som
siger: " Der skal afholdes generalforsamling hvert år ijuni måned" til en mere bred
formufering'. "Der skal afholdes generalforsamling hveft år i sommerhalvåret, dog fortrinsvis
ijuni måned."

I sidste revision af vedtægterne har der sneget sig en lille tastefejl ind i $ 22 hvori der står
"Til vedtagelse af forslag og lovændringer kræver at mindst halvdelen af medlemmerne er
tif stedepågeneralforsamlingen ogat213 af defremmødtestemmerforvedtagelsen."
Denne formulering gør det næsten umuligt overhovedet at få vedtaget noget.
Deffor ønsker bestyrelsen at få ændret ordet "og" i starten af sætningen til det mere
korrekte "otn".

For at undgå at udefrakommende kan øve indflydelse i grundejerforeningen, foreslår
bestyrelsen en skærpelse af $ 9

Hvert medlem har 6n stemme for hver tilsluttet ejendom. Er flere ejere af en ejendom, har
kun en af dem stemmeret, og det skal en gang for alle bestemmes, hvem denne ene skal
være. For de ejendomme, der måtte tilhøre grundejerforeningen, kan der ikke afgives
nogen stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen på andres og egne vegne
afgive mere end 3 stemmer ligesom fuldmagt alene kan gives til stemmeherettigede
medlemmer. Hvis en enkelt eller flere i fællesskab ejer flere parceller, har de ligeledes kun
en stemme pr. ejendom, dog højst 3. Stemmeret kan kun udøves af stemmeberettigede
medlemmer, og kun såfremt disse ikke 1 måned før generalforsamlingens afholdelse er i

restance med bidrag jfr. $ 3, dog skalgyldig kvittering medbringes for at opnå stemmeret,
såfremt betaling er sket efter 1/5.

Ændringen, som ønskes, er fremhævet.

Efter udsendelse af indkaldelse til generalforsamling kom der fra flere medlemmer kommentarer og
forslag til ændring af vedtægterne. Det blev derfor besluttet at nedsætte et udvalg til at kigge alle
vedtægter igennem og komme med ændringsforslag til næste generalforsamling. Udvalget består
af:

Lene Becker, Bjergkløverstien 18
Lene Madsen, Jordbærkløverstien 2
Anita Skjøth, Guldkysten 1

Henrik Seifert Larsen, Stenkløvervej 16
Franck Mikkelsen. Humlekløverstien 3

4. Bestyrelsen foreslår at der i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum i 2019 bliver
afholdt en fælles fest for alle foreningens medlemmer. Og at der, hvis der er stemning for
dette, nedsættes et festudvalg.

Der var enighed om dette og udvalget består af:

Britta Dahl, Bjergkløverstien 20
Rikke Dahlmann, Stenkløvervej 36
Sonja Skov Pedersen, Stenkløvervg 27
Lene Kristensen, Bjergkløverstien 3
Samt en person fra bestyrelsen

1.
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Badebro

Ved sidste års generalforsamling blev det besluttet at nedsætte et brolaug, som skulle undersøge
mulighederne for etablering af en badebro.

Lene Becker fremlagde brolaugets redegørelse og forslag til etablering af badebro. Lenes
fremlæggelse er herved kopieret:

"En koft historik, der må geme spises og dikkes.gg
lnteressen var for at få en badebro, har været oppe og vende rigtig mange gange, uden at der
ligesom skete mere.
Sdsfe år, rejste jeg spørgmålet igen, om vi skulle stifte et badebroslaug, hvilket så skefe i løbet af
juli måneden, da andre også var i gang med at undersøge mulighedeme, ikke for at generer
nogen, men for at gøre det mere sikkeft og behageligt at bade.
Vi startede med, at lave en facebookgruppe, som i dag tæller 29 medlemmer, d.v.s. ca. 32% af
G/F medlemmer, der har tilsluttet slg som positive næsten alle sammen, så er der alle dem, som
ikke er på facebook, så der var helt klaft et grundlag for at arbejde videre.
Vi har holdt en del møder i lauget, vi kontal<tede Odsherred kommLtne, der oplyste at der var en
farm sag, at få den tilladelse, hvilket så har visf slg ikke at være.
Vi besluftede så at få indhentede tilbud, og ikke mindst at søge 3 forskellige fonde, lige før jul fik vi
tilsagn fra Friluftsrådet, at de ville støtte projektet med 50.000 kr.
I februar måned, sendte vi så en ansøgning til Odshened kommune, og fik det svar at
sagsbehandlingen ville tage I uger.
I april måned, bliver vi gjort opmærksom på, at vores nabogrundejerforening Skollehøj, havde fået
tilladelsen til opførelse af en bro, vi hørte fortsat ikke noget, vi rykkede og fik det svar at viville få et
afslag, da der ikke var 1000 m mellem vores bro og Skollehøjs bro, ja men det er der heller ikke
mellem broen på Strandagervejog Skollehøj. Efter utal af mails og tlf. opringninger, hvor vi
rykkede for at få et afslag på skrift, men der skete ikke noget. For 14 dage siden lykkedes så at få
kontakt til vores sagsbehandler, som så erkendte at der var begået en fejl, Skollehøj skulle aldrig
have haft den tilladelse, men hun var ikke opmærksom på, broen på Strandageruej.
/ sidsfe uge havde vi så møde med Kommunen, der kom og besigtede vores strand, og havde fuld
forståelse for vores ønske om en badebro.
Vores opfattelse er helt klart at vifår tilladelsen, men ikke hvor broen skal ligge, ved vi ikke helt
præcist, det er op til kommunen.
En badebro af den kvalitet som badebroslauget vilforeslå koster omkring 100.000 kr. for 15 meter,
men kommunen anbefaler 20 meter, en samlet pris på ca. 120.000 kr, såfremt vivælger NBC
Marine som også Kommunen har anbefalef os. Badebroslauget har yderligere 2 tilbud, som er en
del billigere, vivil selvfølgelig starte en forhandling, såfremt vi har det økonomiske grundlag samt
flertal for at vi får en badebro.
Økonomien som udgangspunkt ca. 110.000 kr. vi har 50.000 og håber at vi også får et tilskud fra
Sol, under Odsherred kommune, som desvæne ikke havde fået behandlet vores ansøgning, da de
delte midler ud, først da vi begynder at rykke, blive de klar over deres fejl, de havde ansøgningen
den 19. december, efter aftale, men glemmer den, de har efuendt deres fejl, så mon ikke der
dukker et eller andet op.

1. afstemning
2. Vi skal i dag stemme om hvorvidt der er flertal for et etableing af en badebro.
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Det økonomiske grundlag idag er at vi har 50.000 kr. resten skalfinansieres af medlemmer på en
eller anden måde.

1. alle medlemmer opkræves en engangsbeløb på 60A kr. og derefter 100 kr. om året til
vedligeholdelse og reparation, tanken er også at vi hen ad vejen vil bygge en fiskebro, og
evt lave en gangsti så der er nemmere at gå ud ivandet, ej
Beløbet opkræves så snarf vi har en tilladelse eller snarest.

2. Grundejertoreningens egenkapital giver et tilskud på 10-15.000 kr.
G/F hjælper med at betale for udbetalingen til broen, ligesom egenbetalingen, viltilgå
foreningens konto, eller hvis bestyrelsen ønsker det, en separat konto.

3. Vi kan med fordel købe broen der så vil blive saf op og taget ned igen, hvis vi gør det i
efteråret, det vil betyde en bespare/se på ca 25%.

Skulle det ske at der vil blive opkrævet for meget, ja så må vi jo tilbagebetale beløbet evt
fratrukket næste års kontingent."

Anita Skiøth, Guldkvsten 1 ville gerne have læst punktet fra formandens beretning op igen,
da det undrede hende, at man kunne søge tilladelse og midler uden at have fået mandat fra
generalforsamlingen.

HSL læste punktet op igen og svarede, at det var meget forkert.

Erik Rosenlund. Stenkløvervei 23 mente, at brolauget var gået langt udover deres
beføjelser.

Kim Styltsvio oo Gitte Østerqaard. Stenkløvervei 33, som er med i badebrolauget mente
ikke, at der kunne opstå problemer med uvedkommende, ligesom de mente, at det ville øge
ejendommenes værdi med en badebro - de ville gerne have broen placeret udfor deres
grund.

Lene Madsen. Jordbærkløverstien 2 der er ny i grundejerforeningen kunne ikke stemme
hverken for eller imod, da der mangler mange informationer om bl.a. økonomi.

Mette Platz. Stenkløvervej 26 mente sig ikke klædt på til at kunne stemme hverken for eller
imod en badebro, da der ikke forelå tilstrækkeligt med oplysninger om økonomien.
Desuden appellerede hun til, at man talte ordentligt til og om hinanden, da stemningen
bestemt ikke var god.

Rikke Dahlmann. Stenkløvervei 36 havde konstateret, at man ikke måtte lægge broen på
fællesarealet, når den blev taget op om vinteren, så hun ville gerne have den placeret i sin
indkørsel.

Den overvejende stemning var, at man overfor kommunen gerne vil have badebroen placeret i
et af de 2 fællesarealer, men helst i det vestlige, idet det vil være mest centralt i forhold til
bebyggelsen.

Diskussionen fortsatte længe, og bølgerne gik højt. Ordene var mange, nogle pæne, andre
meget lidt pæne, og de skal ikke refereres her.

Konklusionen blev at lave en principbeslutning om, hvorvidt vi ønsker en badebro eller ej. Det
blev en skriftlig afstemning, hvor 48 parceller var for en badebro og 12 var imod.
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Der vil derfor blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af august, hvor
brolauget forhåbentlig kan fremlæg ge et beslutn ingsforslag i ndeholdende:

Hvor broen kommer til at ligge
Den endelige økonomi
Godkendelse fra kommunen

Forslao fra Britta oo Per Dahl. Bjerqkløverstien 20

Vi vil gerne foreslå flere borde og bænke ved vandeUstranden.

HS gav tilsagn om dette.

Forslaq fra Lene Kristensen. Bierqkløverstien 3

Jeg vil gerne foreslå opsætning af en hjertestarter. Evt. på den gamle telefonboks
(der hvor opslagstavlen er), da det er midt i området.

Det blev besluttet efter vedtagelse af forslaget om at søge Trygfonden om anskaffelsen. Lene
Kristensen vil udarbejde ansøgningen.
Hjertestarteren, der skal placeres i den gamle telefonbok, kræver strøm, men det mente
formanden næppe var et stort problem.
Hvis ansøgningen til Trygfonden imødekommes, vil omkostningerne for grundejerforeningen alene
være indlæggelse af strøm samt det årlige strømforbrug på ca. kr. 500 og batteriskifte hver 3. år.
Hvis ansøgningen derimod ikke imødekommes, skal der foretages en ny vedtagelse på
generalforsamlingen, da udgiften da vil blive istønelsesordenen kr. 30.000.

Erik Rosenlund. Stenkløvervei 23
Jeg vil foreslå at alle, der vil hjælpe med at højne sikkerheden i vores område
opretter en profil i nabohjælp.dk - og at der lægges en vejledning på foreningens
hjemmeside.

Nabohjælp.dk giver en let mulighed for at sende en SMS advarseltil de tilmeldte i

nærområdet, f.eks. hvis der observeres personer/biler med usædvanlig adfærd eller
ens alarm aktiveres. Det er helt uforpligtende at deltage, men det hjælper kun, hvis
dem, der er til stede i området, reagerer og observerer, (uden at bringe sig selv i

fare), og kontakter politiet, hvis der er et indbrud i gang.

Der blev udlagt nogle brochurer og forslaget blev modtaget positivt.

Erik Rosenlund fremsatte yderligere et forslag vedr. skiltning ved vejene mod både øst- og
vestramperne om "privat vej". Kopi af skiltet blev vist, hvorpå man kan se, det er en privat vej og at
færdsel iht. Naturbeskyttelsesloven er til ladt.
Opsætning af skilte kræver ingen godkendelse fra kommunen.
Forslaget blev vedtaget og Erik vil indkøbe og opsætte skiltene.

Sonia Skov Pedersen. Stenkløvervej 27
Jeg vil gerne foreslå at man stopper med udlægning af sten på Stenkløvervej, den er
snart ikke til at hverken gå eller cykle på, og bilerne kører alt for stærkt, så stenene
tløjter ud til siderne. Det er fint at man lægger støvbinder ud. I stedet for sten kan
man fylde evt. huller med jord.

Lene Becker. Bierqkløverstien 18: Vores veje, er ikke særlig behagelige at gå på, efter at der er
lagt så store sten, at det ikke er muligt, at gå i et par tynde sko, og nu er hvor stenene er kørt ned,
er farten også blev øget. Kunne bestyrelsen ikke finde ud af hvad det er, de gør med deres veje i
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Skollehøj, der er vejene til at færdes på, og bilerne bliver heller ikke så beskidte, og det handler
ikke om hastighed.

JB orienterede om at have undersøgt forskellige sten- og grustyper. Han fremhævede specielt en
blanding kaldet Fredensborgblanding, hvor der er iblandet 40 Yo ler. Han foreslog, at vi forsøgte
med denne blanding i en periode på et stykke af Stenkløvervej og Guldkysten, hvorefter det kunne
vurderes, om det er tilfredsstillende.
Denne type er lidt dyrere end den nuværende stenblanding, men kun marginalt, samtidig med, at
det ikke skulle være nødvendigt at lægge støvbinder ud.

Forslaget blev vedtaget.

Behandling af budgettet, som blev udskudt fra pkt. 4, blev genoptaget og det blev besluttet at
genbehandle det, når økonomien omkring badebro m.v. foreligger.

6. Valq af bestvrelsesmedlemmer oq suppleant

På valg var:
Bestyrelsesmedlem Bernhard Gdowski, ønskede at udtræde af bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Jesper Breuning, villig til genvalg
Suppleant Ole Birch, villig til bestyrelse eller suppleant

Kandidater til valg til bestyrelse og suppleant samt resultat af skriftlig afstemning:

Jesper Breuning 23 stemmer
Maja Saxbeck 23 stemmer
Ole Birch 16 stemmer
Klaus Kristensen 15 stemmer
Erik Rosenlund 13 stemmer
John Becker I stemmer

Den nye bestyrelse ser herefter således ud:

Henrik Seifert Larsen
Bent Gynther
Franck Mikkelsen
Jesper Breuning
Maja Saxbeck

Ole Birch blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen

7. Valq af revisor oq revisorsuppleant.
Lene Becker blev genvalgt
Hanne Floor blev genvalgt
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L Eventuelt

Anette Floor ville gerne vide, hvem der havde slået et billede op på foreningens Facebookprofil
med Bente Vesterberg's hus og en lille flok køer, der var stukket af fra en nærliggende gård. Hun
følte sig stødt over billedet, der i hendes optik var at hænge Bente ud.
BEGY indrømmede, at det var ham, der havde gjort det og beklagede, hvis nogle kunne føle sig
stødt over det.

HSL svarede ja til et spørgsmål fra salen, om bestyrelsen vil arbejde loyalt sammen med
brolauget. Bestyrelsen er forpligtet til at følge generalforsamlingens beslutning.

Herefter takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen med at give ordet til formanden for
en afsluttende bemærkning.

Formanden takkede generalforsamlingen for et godt møde og dirigenten for at lede det.

(?

______X-1r - Q+\--,-------;)-)
H6lle Gynther
Referent

/ø,*<-r.
Lone Arngren
Referent

Niels Paludan
Dirigent

Henrik Seifert Larsen
Formand

/ r't 4
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