Grundejerforeningen ”Grønnedal”
Referat af generalforsamling d. 10.06.06
14 grundejere var repræsenteret.
Ad.1. Valg af dirigent.
Evald Bilberg blev valgt som dirigent og kunne efterfølgende konstatere at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
Ad.2. Formandens beretning.
- Asger C. præsenterede 4 nye grundejere og bød dem velkomne i
grundejerfoeningen.
- Gjorde rede for reparation af vejen og af stien, som er blevet gjort bredere, så
det er blevet muligt at køre med maskine på det meste af stiområdet.
- Amtet har lovet at rydde i området, men mangler arbejdskraft til at udføre
arbejdet. Går i gang på et senere tidspunkt.
- Grundejerforeningen er blevet kontaktet af Lyby Strands Brolaug vedr. ønske
om 30 km’s fartbegrænsning langs Lyby Strand. Enighed i bestyrelsen om at
støtte dette forslag. Ansøgning er sendt til Sundsøre kommune.
- Karen har lagt billeder og tekster ind på hjemmesiden. Alle er velkomne til at
sende noget, der ønskes lagt ind, til bestyrelsen (vibev@worldonline.dk).
Hjemmesidens adresse er www.lyby-strand.dk.
- Matrikelkort lægges evt. ind på hjemmesiden.
- Nye grundejere vil få udleveret mapper.
Forsamlingen godkendte enstemmigt formandens beretning.
Ad.3. Aflæggelse af godkendt og revideret regnskab.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Ad.4. Rettidigt indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad.5. Fremlæggelse af budget for 2006.
Budget blev gennemgået og godkendt.
Ad.6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Til bestyrelsen genvalgtes:
Leo Christensen
Asger Clemmensen
Karen Pedersen
Ad.7. Valg af suppleant.
Som suppleant genvalgtes:
Bjarne Kabbelgård
Ad.8. Valg af revisor.
Som revisor genvalgtes:
Keld Lind
Ad.9. Valg af revisorsuppleant.
Som revisorsuppleant genvalgtes:
Hanne Gammerath

Ad.10. Eventuelt.
Asger: Sivebrønde skal tømmes hvert andet år, og det kan vi ikke blive fri for,
selv om vi protesterer., men bestyrelsen vil kontakte Sundsøre Kommune for
at høre, hvordan lovkravene er. Flemming H. kunne berette, at der har været
bøvl med flere sivebrønde efter, at det nye tiltag er trådt i kraft.
Ejler: Hvor langt må der være fra vejen og til sivebrønden?
Asger:50 m..
Inger: Der står mange Bjørnrkloer i lavningen – hvem bekæmper dem?
Asger: Alle er forpligtet til at bekæmpe dem. Poul E. Kunne anbefale at
komme saltsyre i ”halsen” på planten.
Erik B.: Hvis alle savede træer ned i acceptabel højde, ville vi alle kunne se
vandet.
Alle var enige om at, hver især kigger på egen beplantning og snakker med
naboen.
Næste vejdag: 23.09.06 kl. 9.00
Husk tilmelding en uge før a.h.t. mad.
Evald Bilberg takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand:
Asger Clemmensen, Muslingevej 38
Kasserer:
Karen Pedersen, Muslingevej 60
Bestyrelsesmedlemmer: Leo Christensen, Muslingevej 56
Jens Olsen, Muslingevej 12
Mogens Puggaard, Muslingevej 10
Suppleanter:

Bjarne Kabbelgård, Muslingevej 64
Ejler Andersen, Muslingevej 24

Vedlagt:
Girokort til betaling af kontingent og fravær ved vejdag.
Medlemsliste.

