Otterup, den 4. juli 2015

Referat fra generalforsamlingen i
Gl. Jørgensø sommerhusforening
afholdt lørdag den 4. juli 2015
Generalforsamlingen blev afholdt i telt, ud for Kystvejen 12.
Solen skinnede 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.
Formanden bød velkommen og generalforsamlingen startede.
1. Poul Henrik, blev valgt til ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formanden beretning:
Formanden startede med at spørge om der var nye beboere?, hvilket ikke var tilfældet.
Der har ikke været den store arbejdsbyrde for bestyrelsen. Vores sekretær har dog haft en del arbejde med
at få alle lodsejere, der anvender Rasmus Jørgens Vej, fra gårdene til Kolonivej, til at indgå en aftale om
fordeling af omkostningerne til denne vejstrækning. Både kolonien, Frihedsvænget, de 3 gårdmænd og
vores forening vil, efter en fordelingsnøgle dele omkostningerne.
Bestyrelsen har som sædvanligt gennemgået vejene. 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, og stenene i siden er malet hvide så vi lettere kan se dem.
Der er nogle meget høje træer i vores område og jeg vil opfordre alle til at tage hensyn til jeres naboer
både af hensyn til udsigt, men også af hensyn til skygge i de enkeltes haver.
På Kyst- og Digelaget generalforsamling, var der ønske om, at der skulle oprettes ramper for op- og
nedtagning af både. En ved Halshuse (Hofmandsgave) samt en ved Tørresø. Det vil blive undersøgt ved
Kystdirektoratet, der skal godkende forslaget. Der blev også nævnt, at der er skæve fliser på digerne som
bør rettes op. Dette arbejde er dyrt og vil blive udført efterhånden som der er penge til det.
Hybenroser er/vil blive fjernet fra yder- og indersider af det offentlige dige. Der vil ikke blive sandforing
før tidligst i 2016.
Stranden ud for Hasmark Camping har fået blåt flag. Det vil sige rent badevand for dette område. Det blå
flag medfører også, at hunde ikke må bade indenfor 500 meter på begge sider af flaget.
Der er udlagt Blåser 300 meter fra kysten. Dette for at markere at vandscootere og både skal sejle
langsomt indenfor dette område. Foreningen betaler for blåser. Hvis nogen får regning for disse, skal I
ikke betale.
Det kan være problematisk, at få åbnet/lukket for vandet i vores målerbrønde. Derfor får foreningen
udleveret en nøgle som alle kan anvende. Nøglen vil blive placeret i Egons carport. Husk at hænge den
tilbage igen efter lån!!
Husk! hvis der sker uheld i området kan man altid henvise til område nummeret 160 der står på skiltet
ved Ramus Jørgens Vej. Så ved redningstjenesten den nøjagtige position og hjælp kan komme hurtigt
frem.
Dagrenovation: Der tømmes ugentligt til og med uge 40, herefter isættes en pose som først vil blive tømt i
uge 43. Næste tømning vil finde sted i uge 2 og i uge 8. Ny tømningsperiode starter i forbindelse med
Påsken næste år.
Hold jer også orienteret via vores hjemmeside gl-joergensoe.dk
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 slås græs mellem 12-14 i sommerperioden.
Beretningen blev godkendt
4. Regnskab:
Egon Madsen gennemgik regnskabet for 2014. (Regnskabsåret går fra januar til januar).
Egon bemærkede, at der var et overskud for 2014 på 15.303,- kr. Total beholdning er nu 46.462,- kr.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag: Der var kommet et forslag om haveaffald på stranden.
Forslaget gik ud på at haveaffald og afklippede roser ikke skal smides på stranden eller i havet. Hvis det
smides i vandet driver det tilbage på stranden til gene for alle andre. Dette kunne alle tilslutte sig.

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:
Erik Kamp Hansen nævnte, at han i forbindelse med noget træfældning, havde bedt om alles
mailadresser, så han kunne sende info til alle om, at han havde noget træ som kunne afhentes.
Foreningen kan ikke udlevere alles mailadresser da flere har nævn, at de ikke vil have disse
offentliggjort.
Hækken ved den gamle røde gård, på hjørnet af Jørgensø Vej og Gl. Jørgensø Vej er høj og ønskes
klippet lavere for at forbedre oversigts forholdene. Alternativt kunne der opsættes et spejl som tidligere.
Det undersøges.
Verner sagde tak til Parly for de mange år han har været formand. Foreningen har besået i 53 år, heraf
med Parly som formand i de 25 år –det er flot. Der blev nævnt store såvel som små bedrifter som Parly
havde været med til at udføre i sin formandsperiode. Specielt blev den info Parly altid giver fra de andre
foreninger fremhævet som væsentlige. Foreningen havde købt en kurv med snaps og div. oste/pølser til
Parly. Vi siger tak for de mange år som formand.
Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, sluttede ordstyreren generalforsamlingen 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 01.08.15.
Ved pengeoverførsel til Reg. nr. 1551 konto 3574500311 senest 01.08.15.

