Otterup, den 1. juli 2017

Referat fra generalforsamlingen i
Gl. Jørgensø sommerhusforening
afholdt lørdag den 1. juli 2017.
Generalforsamlingen blev afholdt i roklubbens klubhus, Kystvejen 15, hvilket var en rigtig god ide, da det så
ud til regnvejr. Regn, byger har været vejrudsigten for de sidste dage, men-men det gode vejr er allerede på
vej.
Der blev, som noget helt nyt, serveret morgenkaffe med rundstykker og brunsviger. Der var kommet 39
beboere incl. børn, lige hvad klubhuset kunne indeholde. Humøret var højt og snakken gik på tværs af
bordene.
Efter 3 kvarter startede generalforsamlingen.
1. Jørgen Madsen, der var med sine forældre til generalforsamling, blev valgt til ordstyrer og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formanden beretning:
Formanden startede beretningen, bød velkommen til alle, herunder de to nye familier der var mødt op.
De nye præsenterede sig som Helle og Bent Larsen, Kystvejen 3, Flemming og Birgit Pedersen, Kystvejen
16. Det tredje par der desværre ikke kunne deltage er Lone og Tommy Langhoff, Bag Diget 6.
Bestyrelsen har som sædvanligt gennemgået vejene og udglattet de steder hvor det var nødvendigt. Der er
sprøjtet for ukrudt i vejkanterne på Rasmus Jørgens vej.
Der er udlagt Blåser 300 meter fra kysten. De skal tages op hvert andet år for check. Derfor skal vi stadig
betale for optagning/vedligeholdelse. Foreningen betaler for blåserne.
Husk, at man ikke må slå græs mellem kl. 12 og 14 i sommerperioden - juni/juli/august.
Der er lagt nye billeder af vores huse ind på hjemmesiden, ligesom der også er oprettet et kapitel 45
under historie. Her vises den aftalen der er lavet om fordeling af omkostningerne af evt. asfaltarbejde
fra Kolonivej til den offentlige vej. Der er også oprettet et nyt kapitel benævnt Arkiv. Her kan alle få
indlagt billeder af almen interesse. Kontakt Verner Nielsen
Husk af beskære buske og hækkke så vi kan køre på vejene. Har du store træer så spørg din nabo om de
skygger/generer så evt. afkortning kan foretages. Vi ønsker alle sol i vores haver.
Otterup kommune har forespurgt om man ønsker opsamlingsplads/containere opstillet i beboerområderne
for indsamling af papir m.m. Vi har takket nej i vores område.
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskab:
Egon Madsen gennemgik regnskabet for 2016. (Regnskabsåret går fra januar til januar).
Egon bemærkede, at der var et overskud i 2016 på 13.892,00 kr. Total beholdning er nu på 71.830,50 kr.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen ville høre om alle kunne stemme for, at der blev asfalteret på vejen fra Kolonivej til den
offentlige vej. Ingen var imod. Asfaltarbejdet vil blive etableret når alle parthavere er enige om at arbejdet
skal udføres.
6. Kontingent:
Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingentet på 200,- kr. og vejbidraget på 300,- kr..
Dette blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse:
Bestyrelsen blev genvalgt.
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:
Jens Hansen oplæste et forslag om, at man skal huske at køre med lav hastighed i området, specielt ved
svingning fra Rasmus Jørgens Vej til Bag Diget. Husk max. 20 km. i timen, ved større hastighed støver det
og sten flyver rundt.
Lise Tjerrild foreslog at der til Sct Hans aften blev lavet et fællesbål. Formanden foreslog at dette blev
arrangeret på privat initiativ.
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 01.08.17.
Ved pengeoverførsel til Reg. nr. 1551 konto 3574500311 senest 01.08.17.

