Otterup, den 5. juli 2014

Referat fra generalforsamlingen i
Gl. Jørgensø sommerhusforening
afholdt lørdag den 5. juli 2014
Generalforsamlingen blev afholdt i telt, ud for Kystvejen 12. Pladsen er venligst udlånt af Bent
Andreasen.
Vejret var lunt med udsigt til byger, men fremmødet til generalforsamlingen var storslået, 17 beboere
plus 5 bestyrelsesmedlemmer. Meteorologerne lover varmt og solrigt vejr senere på dagen.
Der blev, som sædvanligt, serveret kolde øl og vand.
Formanden bød velkommen og generalforsamlingen startede.
1. Poul Henrik, blev valgt til ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,
via internettet.
2. Formanden beretning:
Formanden startede med at spørge om der var nye beboere?
Jette Tømmerup der er søster til Hanne Radke Kystvejen 22, deltog for første gang, som
repræsentant for Hanne Radke, og blev budt velkommen.
Siden sidste generalforsamling, har bestyrelsen været på vejvandring og alle vores veje er ok. Der
er sprøjtet for ukrudt i vejkanterne på Rasmus Jørgens vej. Vi har fået udskiftet det gamle vejskilt
ved Rasmus Jørgens Vej og Kystvejen. Det var kommunens mand der slog græs og afkortede
buske, der kom til at ødelægge det gamle.
Husk, hvis I har hund, må den ikke gå i vandet i de områder, hvor der er Blåt flag oppe. Hasmark,
Fuglsang og Flyvesandet har alle blåt fag hejst. Det blå flag indikerer rent vand.
Vi har fået nye bomme ved overgangen til Hasmark samt repareret bommene ved starten af diget.
Ved stormen i efteråret, blev gelænderet ved trappen Kystvejen og Rasmus Jørgens Vej ødelagt og
der drev bådtrailere op på stranden. Ved generalforsamling i Kyst og Digelaget, hvor Parly deltog,
blev dette nævnt. Trailerne er fjernet og gelænderet er repareret.
Husk at benytte vores hjemmeside, der står mange gode informationer. Adressen er gl-joergensoe.dk
Husk også vores skilt ved Kystvejen og Rasmus Jørgens Vej. Ved at oplyse skiltets nummer 160
ved opkald på 112, ved redningsmandskabet den nøjagtige position og redningsmandskab kan
sendes til den rigtige position.
Husk de gældende regler:
Ingen græsslåning mellem 12-14 i sommerperioden.
Kør med lav hastighed i området, både på grund af børn, støv og flyvende sten.
Der er udlagt Blåser 300 meter fra kysten. Dette for at markere at vandscootere og både skal sejle
langsomt indenfor dette område.
God sommer med mange solskindstimer til alle.
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskab:
Egon Madsen gennemgik regnskabet for 2013. (Regnskabsåret går fra januar til januar).
Egon bemærkede, at der var et flot overskud for 2013 på 9.242,00 kr.
Egon uddybede omkostningerne til møder der dækker drikkelse til generalforsamling og
mad/drikkelse til det arbejdende folk samt, at de to bønder, Ole fra Jørgensø Gård og Leif fra
”Svenskergården” bliver indbudt til frokost.
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 2
• Egon Madsen
Kasserer Kystvejen 10
• Verner Nielsen
Sekretær Kystvejen 19
• Jørgen Rasmussen Vejmand Kystveje 14
• Poul Henrik Schou Vejmand Kystveje 16
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:
• Jette Tømmerup bemærkede om man ikke kunne undlade at sprøjte med gift på Rasmus
Jørgens Vej. Svar: Der anvendes kun meget lidt gift i forhold til arbejdet med at holde ukrudt
fra vejen.
• Der er ca. 50 personer der har meldt sig til festen. Prisen er baseret på, at alle omkostninger til
telt m.m. skal dækkes af deltagerne.
Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, fastslog ordstyreren, at generalforsamlingen var slut.
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 01.08.14.

•

Ved pengeoverførsel til Reg. nr. 1551 konto 3574500311 senest 01.08.14.

