Otterup, den 3. juli 2016

Referat fra generalforsamlingen i
Gl. Jørgensø sommerhusforening
afholdt lørdag den 2. juli 2016
Generalforsamlingen blev afholdt i Egon’s og Åse’s carport, Kystvejen 10, hvilket var en rigtig god ide, da
det så ud til regnvejr. Regn, byger og udsigt til sol er periodens vejrmelding, med op til 15-20 varmegrader.
Der blev, som sædvanligt, serveret kolde øl og vand.
Der var godt fremmøde med deltagere fra 18 huse. Stemningen var god og humøret var højt.
Formanden bød velkommen og generalforsamlingen startede.
1. Poul Henrik, blev valgt til ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formanden beretning:
Formanden bød velkommen og konstatere lynhurtigt, at der ikke var nogen nye beboere.
Det har ikke været den store arbejdsbyrde for bestyrelsen i år, men bestyrelsen har som sædvanligt
gennemgået vejene og der er kommet asfalt på de steder hvor det var nødvendigt. Der er sprøjtet for ukrudt
i vejkanterne på Rasmus Jørgens vej. Sten ved vejbumpene og vejbumpene er malet hvide.
Ved Kyst- og Digelaget’s generalforsamling deltog næsten hele bestyrelsen. Fra generalforsamlingen kan
det nævnes at fjernelse af Hybenroserne vil fortsætte. Fliserne på diget vil løbende blive udskiftet/oprettet.
Stranden ud for Hasmark Camping har fået ”det blå flag”. Det vil sige, at badevandet er rent for dette
område. Det blå flag medfører også, at hunde ikke må bade indenfor 500 meter på begge sider af flaget.
Vores vand er også rent, men her må hunde godt bade. Husk at hunde skal føres i snor. Det er jo ikke alle
der er glade for hunde.
Der er udlagt Blåser 300 meter fra kysten. Blåserne markerer, at vandscootere/både skal sejle langsomt
indenfor dette område. Foreningen betaler for udlægning af blåserne.
Hvis der sker uheld på havet, og man skal rekvirere hjælp, kan man altid henvise til områdenummer 160,
som der står på skiltet ved Ramus Jørgens Vej. Så kender redningstjenesten den nøjagtige position og hjælp
kan hurtigt komme frem.
Husk at køre med lav hastighed i området, max 20 km., af hensyn til alle beboere. Ved større hastigheder
støver det og sten flyver rundt.
Pas godt på vores område. Det gælder både de gående og kørende. Husk, at der ikke må slås græs mellem
kl. 12 og 14 i sommerperioden juni/juli/august.
Hold jer også orienteret via vores hjemmeside Gl-joergensoe.dk
God sommer til jer alle.
Beretningen blev godkendt
4. Regnskab:
Egon Madsen gennemgik regnskabet for 2015. (Regnskabsåret går fra januar til januar).
Egon bemærkede, at der var et overskud for 2015 på 11.476,50 kr. Total beholdning er nu på 57.938,50 kr.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag: Der var ingen forslag.
6. Kontingent:
Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingentet på 200,- kr. og vejbidraget på 300,- kr..
Dette blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse:
Poul Henrik Skou afgik som bestyrelsesmedlem da familien ønsker at sælge deres sommerhus.
Til nyt bestyrelsesmedlem valgtes Jens C Hansen, Rasmus Jørgens Vej nr. 1. Jens var ikke mødt op på
grund af en forestående familieforøgelse i familien. Jens havde dog på forhånd sagt ja til valget.
Bestyrelsen er herefter:
• Parly Dupont Larsen
• Egon Madsen
• Verner Nielsen
• Jørgen Rasmussen
• Jens C. Hansen

Formand
Kasserer
Sekretær
Vejmand
Vejmand

Bag Diget 2
Kystvejen 10
Kystvejen 19
Kystvejen 14
Rasmus Jørgens Vej 1

8. Valg af revisor og suppleant:
• Bent Lindekilde, Kystvejen 9, blev genvalgt til revisor.
• Birgit Madsen, Bag Diget 10, blev genvalgt som suppleant.
9. Eventuelt:
Annette Mølgaard nævnte, at de sten der er anvendt til reparation af vejene flyver rund når der køres på
vejene. Måske er stenene lige store nok og måske er der nogle steder for mange. Vejmændene vil tage
hensyn til dette i fremtiden.
Kirsten Jensen nævnte, at de kørende på diget typisk kører af diget, lige før bommene og foreslår, at der
lægges sten eller andet på digefoden, for at undgå denne trafik.
Verner Nielsen nævnte, at der både havde været Amerikanere og Tyskere inde på vores hjemmeside,
hvorfor hjemmesiden nu må betegnes som international.
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.

