Otterup, den 6. juli 2013

Referat fra generalforsamlingen i
Gl. Jørgensø sommerhusforening
afholdt lørdag den 6. juli 2013
Generalforsamlingen blev afholdt i telt, ud for Kystvejen 12. Pladsen er venligst udlånt af Bent Andreasen.
Efter en periode med meget dårligt vejr skinnede solen fra en skyfri himmel og det skulle, ifølge
meteorologerne, være starten på en solrig periode.
Der blev, som sædvanligt, serveret kolde øl og vand. Der var deltagelse fra omkring halvdelen af husene,
overvejende kvinder.
Formanden bød velkommen og generalforsamlingen startede.
1. Poul Henrik, blev valgt til ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, via
internet i år. Der var ca. samme deltagere som normalt, så internettet har virket.
2. Formanden beretning:
Formanden startede med at spørge om der var nye beboere?
Hanne Radke, Kystvejen 22 meddelte, at hun pr. 1 april 2013 havde overtaget huset efter Kirsten Probst.
Hanne Radke er dansker, men har boet de sidste 40 år i Schweiz. Hendes familie bor i Danmark og Hanne
har tæt tilknytning til Danmark. Hun har bl.a. opholdt sig meget i Gl.-Jørgensø og har tidligere lejet
Kirsten Probst hus.
Siden sidste generalforsamling, har bestyrelsen været på vejvandring og alle vores veje er ok. Der er
sprøjtet for ukrudt i vejkanterne og vi har fået slået græs og renset kanter på Rasmus Jørgens vej. Der er
malet hvide streger på vores BUMP, så vi lettere kan se dem.
Der mangler at blive beskåret buske og træer Bag diget og på Kystvejen. De enkelte husejere opfordres
til, at få dette arbejde gjort snarest.
Vores vejskilte skal have en omgang maling, hvilket vil ske snarest.
Digelaget ønsker stadigvæk, at beboerne fjerner Hybenroserne fra diget.
Formanden oplæste dele af et brev fra Nordfyns Kommune omhandlende ”Genbrug og Renovation”.
Brevet vil blive lagt på hjemmesiden, men kort går det ud på, at der ikke må smides haveaffald,
genbrugsmaterialer og byggematerialer i skidtposerne (vedlagt).
Der er oprettet en hjemmeside med Verner Nielsen som webmaster. Bestyrelsen siger tak for det store
arbejde. Verner Nielsen orienterede kort om, at ideen med hjemmesiden var at afløse vores gamle mappe
med info om området, men også, at den fremover vil den blive brugt til info fra bestyrelsen og til
indkaldelse af eks. generalforsamling. Hvis beboerne har relevant info, kan disse også komme på
hjemmesiden.
Der er lavet rabataftaler for alle medlemmer af Gl.-Jørgensø Sommerhusforening. Rabataftalerne gælder
Bygma i Otterup og Sadolin Farveland i Otterup. Der kan kun handles kontant og der gives 20 % i rabat
på varer, der ikke i forvejen er nedsat. Kontonummeret er xx.xx.xx.xx som skal oplyses. Hvis der er
problemer så ret henvendelse til Verner Nielsen.
Som i muligvis har set, er der fodret med sand på kyststrækningen, Nordstranden til Strandløkken samt
fra Havreskoven til Enebærvej.
Der er udlagt Blåser 300 meter fra kysten. Dette for at markere at vandscootere og både skal sejle
langsomt indenfor dette område.
Formanden spurgte om der stadig er stemning for, at der laves fest om aftenen efter generalforsamlingen.
Svaret var, at så længe der er tilslutning, er det en god ide.
Der må stadigvæk ikke cykles på diget, hvor der er lagt fliser. Dette gælder hele kyststrækningen.
Som altid er der en stor opfordring til, at der passes på vores område. Det gælder både de gående og
kørende. Husk at der ikke må slå græs mellem 12-14.
Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab:
Egon Madsen gennemgik regnskabet for 2012. (Regnskabsåret går fra januar til januar).
Egon bemærkede, at der kun var et minimalt overskud for 2012 på 133,50 kr. Baggrunden er
ekstraordinære store udgifter til vores Jubilæumsfest og Vedligeholdelse af vores veje.
Overskuddet er nu på 21.917,50 kr.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag: Der var ikke indleveret nogen forslag.
6. Kontingent:
Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingentet på 200,- kr. og vejbidraget på 300,- kr..
Dette blev godkendt.
7. Valg af bestyrelse: Alle blev genvalgt.
Bestyrelsen er herefter:
• Parly Dupont Larsen
Formand Bag Diget
• Egon Madsen
Kasserer Kystvejen
• Verner Nielsen
Sekretær Kystvejen
• Jørgen Rasmussen
Vejmand Kystvejen
• Poul Henrik Schou
Vejmand Kystvejen
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7. Valg af revisor og suppleant:
• Bent Lindekilde, Kystvejen 9, blev genvalgt til revisor og
• Birgit Madsen, Bag Diget 10, blev genvalgt som suppleant.
8. Eventuelt:
• Der må gerne komme sten på vejen ud for Kystvejen nr. 18 næste gang der skal laves vej.
• Der bliver opsat to skilte med ”Hold din hund i snor” på standeren ved starten af diget.
• Sidste års spørgsmål; Hvor kommer alle dræbersneglene fra, var oppe og vende, men kunne heller
ikke besvares i år.
Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, fastslog ordstyreren, at generalforsamlingen var slut og
takkede de tilstedeværende for god ro og orden.
Næste års generalforsamling vil som sædvanlig, blive afholdt den første lørdag i juli måned.
God Sommer til alle

Husk at fortælle nedenstående til eventuelle lejere og andre du har på besøg i området.
Klip nedenstående ud og sæt det op i dit sommerhus !!!

Tag hensyn til alle i området.
Der er vigeplads for bilerne på Rasmus Jørgens Vej.
Der må max køres 20 kilometer i timen i hele området.
Husk at græsslåning og anden støjende adfærd ikke sker mellem 12 og 14.
Hvis der skal afbrændes på stranden, må affaldet kun ligge der i kort tid.
Husk at affald ikke må smides på Koloniens område eller i grøften mod Kolonien.
Hvis du skal have leveret varer til sommerhuset, så bed om en lille bil til transporten.

NB! Betaling af kontingent og vejbidrag kan ske ved:
•
•

Personlig henvendelse til kassereren, Kystvejen 10, senest 01.08.13.
Ved pengeoverførsel til Reg. nr. 1551 konto 3574500311 senest 01.08.13.

