Referat fra ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen ”Grønnedal” Lyby Strand
Lørdag d. 14. juni 2014
Bjarne K. Hansen bød velkommen og takkede samtidig for det fine fremmøde tidligere på
dagen til vores forårsvejdag.
Valg af dirigent:
Erik Bisgaard blev valgt til dirigent. Erik kunne konstatere, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet.
Formandens beretning:
Bjarne startede med at konstatere at endnu et år var gået, og at det i år er 40 år siden
foreningen blev stiftet.
Nogle har haft sommerhus i 44 år, men der gik nogle år inden foreningen blev stiftet.
For 40 år siden kunne alle grundejeren se fjorden, men på grund af beplantningen er der
ikke meget fjord kig tilbage. Dog har mange grundejere fældet en del træer og herved er
udsigten genskabt for nogle, men vi opfordre stadig grundejerne til at sikre at endnu flere
får fjord kig tilbage, under skyldig hensyntagen til fortsat at sikre læ.
Jeg kan se at interessen for at deltage i vores fælles vejdage er steget og det glæder os i
bestyrelsen, således kan vi få flere opgaver udført til fælles glæde.
Foreningen har et lille overskud og det har vi planlagt at bruge til at forbedre vejene
yderligere.
Husk uden jeres interesse for området ville det ikke se så velholdt ud, mange gæster roser
området og dets vedligeholdelse.
En tak skal også lyde til dem af jer der gør en indsats udover de obligatoriske vejdage.
Også en tak til Lars vejmand som bruger meget af sin fritid i mosen, samt en tak til
Flemming som altid har styr på de ting vi andre ikke har styr på, nok mest mig.
Jens vores kasserer er efterhånden blevet et dyrt bekendtskab, hvis nogen sidder på
kassen ja så er det ham.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Regnskab:
Jens gennemgik regnskab for 2013 og budget for 2014.
Herunder gjorde Jens opmærksom på at det fremlagte budget kunne blive korrigeret
afhængigt af udfaldet af punkt 7 (forslag).
Kommentar til regnskab og budget:
Enkelte havde spørgsmål til vejudgifter på 12000DKK, her redegjorde Jens/Bjarne for
beløbet idet beløbet var afsat til vejforbedring, og bestyrelsen ønskede et vist råderum
hertil.
Regnskab for 2013 og budget for 2014 blev herefter godkendt.
Valg til bestyrelsen:
Bjarne, Jytte og Flemming var på valg, alle blev genvalgt.
Valg af suppleant til bestyrelsen:
Poul Erik Tromborg modtog genvalg.
Valg af revisor:

Keld Lind modtog genvalg.
Valg af revisorsuppleant:
Karen Pedersen blev valgt da Ejler Andersen ikke ønskede genvalg..
Forslag til afstemning:
Forslag fremsat af bestyrelsen.
Bestyrelsen havde foreslået at give et tilskud på 100kr per deltager til jubilæumsfest.
Forslaget blev vedtaget idet det blev besluttet at foreningen giver et tilskud på kr. 3000,uanset antal af deltagere. Beløbet skal bruges til teltleje og leje af bestik mm.
Forslag fremsat af nummer 6.
Nedsættelse af gebyr for udeblivelse fra vejdag til kr. 100,- og samtidig ændres kontingent
til kr. 600,-. Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag fremsat af nummer 6.
Lave hastigheds regulerende foranstaltninger samt reducere støvgener på Muslingevej.
Forslaget kom ikke til afstemning, men bestyrelse vil tage udfordringen op og komme med
dennes indstilling. Forslag fremsat af generalforsamlingen: Støvgener kunne reduceres
ved at asfaltere vejen, hastighed kunne nedsættes ved at udsætte en trehjulet cykel der
skulle signalere legende børn.
Forslag fremsat af nummer 42.
Sidestille forårsvejdagen med efterårsvejdagen, således hvis man deltog i en af
arbejdsdagene, skulle gebyr for udeblivelse ikke betales. Forslaget blev ikke vedtaget.
Således er det stadig gratis at udeblive til forårsvejdag, men udeblivelse til efterårsvejdag
er fortsat kr. 300,Eventuelt:
Det blev vedtaget af generalforsamlingen at vi holder en jubilæumsfest og datoen blev
fastsat til lørdag den 19 juli 2014 og at foreningen bidrager med kr. 3000,-. Derefter blev
der under eventuelt valgt et festudvalg som kom til at bestå af Jytte (næstformand), Karen,
Ejler, Ellen og Poul Erik.
Til sidst en tak til formanden og Yrsa for at lægge lokaler til og stå for arrangementet, og
ingen kunne klage over vejret da solen skinnede fra en skyfri himmel.

Datoer der skal huskes:
Vejdag lørdag d. 27.september 2014.
Generalforsamling lørdag d. 6. juni 2015

Dirigentens underskrift

Kontingent for 2014 er 500 kr. pr. husstand som bedes indbetalt senest 1. juli 2014.
For ikke deltagelse i vejdag (2013) betales der 300 kr. pr. husstand.
Beløb bedes indbetalt på konto i Salling Bank reg. nr. 7890 kontonr. 1507547
Følgende numre deltog ikke i vejdag 2013.
Nr.8,10,12,22,30,34,44,46,48/50,52,54,58

