Otterup, den 22. juli 2018

Referat fra generalforsamlingen i
Gl. Jørgensø sommerhusforening
afholdt lørdag den 7. juli 2018.
Generalforsamlingen blev afholdt på Roklubbens område, Kystvejen 15.
På en solskinsdag, hvor det blæste meget.
Der var kommet mere end 30 beboere fra lidt over halvdelen af husene. Nogenlunde som normalt.
Der blev serveret øl og sodavand.
Egon Madsen blev valgt til ordstyrer og generalforsamlingen startede.
1. Formanden beretning:
Formanden startede med at byde alle velkommen herunder de 2 ”nye” familier, Bettina og Jens Hermansen,
fra Kystvejen 26 og Lone og Tommy Langhoff, fra Bag Diget 6. De nye beboere præsenterede sig kort.
Vi har slået vejkanterne og fået klippet beplantningen mod Kolonien. Vis samme hensyn og klip
hegnet/træerne til jeres naboer så de generes mindst muligt.
Jeg har deltaget i to møder med Hasmark vandværk og Hasmark Sommerhusforening angående
kloarkering. Der ledes regnvand ned i kloarksystemet, hvilket kloarkerne ikke er dimentioneret til.
Problemet vil blive undersøgt.
Der er etableret en Hjerteløber ordning. Ringer man til 112 angående hjerteproblemer, vil disse løbere få
besked og komme til hjælp med en hjertestarter, indtil redderne komme og overtager.
Har nogen hørt om en Pier (brokonstruktion) på en længde af 200 meter ved campingpladsen? Projektet har
lange udsigter. Nordfyns Kommune har ingen penge, så det vil i givet fald blive Fonde der skal søges om
penge.
Der blev også drøftet en fælles affaldsplads, da mange af vejene i Hasmark området ikke er brede nok til de
nye skidtbiler. Det bliver ikke aktuelt i vores område. Der blev også talt om udvidelse af antallet af
sommerhusgrunde i Hasmark, men det bliver foreløbigt ved snakken.
Fra mødet med Nordfyns Kyst- Dige- og Pumpelag, var der de sædvanlige problemer i Tørresø området
Der laves ingen sandfodring i 2018
Formanden takkede bestyrelsen for de 27/28 år. Sammen har vi gjort meget godt for foreningen i de år.
Formanden takkede også kassereren for de mange år.
Til sidst refererede formanden til vores regler for området – sæt hastigheden ned, det støver meget og tænk
på børnene. Husk at der ikke må slås græs mellem 12.00 og 14.00 i Juli og August.
Husk også på at Naturstyrelsen ønsker at fjerne Hybenroserne, så kom dem i forkøbet og fjern dem selv.
Der er udlagt Blåsere 300 meter fra kysten. Foreningen betaler for blåserne.
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskab:
Egon Madsen gennemgik regnskabet for 2017. (Regnskabsåret går fra Januar til Januar).
Egon bemærkede, at der i 2017 var et underskud på 37.806,00 kr. på grund af omkostninger til asfaltering.
Foreningens beholdning er ved slut 2017 = 34.024,50 kr.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forlag.
6. Kontingent:
Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingentet på 200,- kr. og vejbidraget på 300,- kr..
Dette blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse
Da både formand og Kassereren ikke ønskede genvalg valgtes Ulrik Lønkjær, Kystvejen 23
og Jørgen Madsen Kystvejen 10 til bestyrelsen.
Bestyrelsen er herefter:
• Verner Nielsen
• Jørgen Madsen
• Ulrik Lønkjær
• Jørgen Rasmussen
• Jens C. Hansen

Formand
Sekretær/kasserer
Vejformand
Vejmand
Vejmand

Kystvejen 19
Kystvejen 10
Kystvejen 24
Kystvejen 14
Rasmus Jørgens Vej 1

8. Valg af revisor og suppleant:
• Da Revisor Bent Lindekilde, Kystvejen 9, ikke ønskede genvalg blev
Birgit Madsen, Bag Diget 10, valgt til revisor.
• Som suppleant blev valgt Jens Lindekilde, Kystvejen 9.
9. Eventuelt:
Anne fra Bag Diget 1 nævnte, at der igen i år bliver kørt for stærkt i området. Jørgen fra samme adresse,
har lavet 2 skilte der skal være med til at mindske farten. Skiltene er opsat i området.
Formanden nævnte det forslag der er fremsendt til alle angående Fibernet i området. Det er nu op til den
enkelte at give tilbagemeldiing til Helle Werenberg Larsen. Der kan ringes eller mailes.
Da både formanden, Kassereren og Revisoren afgik efter dette års Generalforsamling, holdt Verner Nielsen
en kort tale for alle tre og de fik hver en gave som tak for deres lange deltagelse i foreningen. Formanden
har haft sin post i 28 år, Kassereren har haft sin post i 22 år og Revisoren har haft sin post i 11 år. Der var
klapsalver og tak til alle tre.
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

NB! Betaling af kontingent og vejbidrag kan ske ved at overføre pengene tll til
Reg. nr. 1551 konto 3574500311 hurtigst muligt.
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.

