Referat fra generalforsamlingen i
Gl. Jørgensø’s sommerhusforening
afholdt lørdag den 2. juli 2011
Generalforsamlingen blev afholdt i festteltet ved Dorthe og Poul Henrik Schou, i det skønneste regnvejr. Der
blev som sædvanligt serveret kolde øl og vand. Der deltog 23 personer repræsenterende 17 huse. På grund af
deltagerantallet, blev mødet udsat med ca. 15 minutter således, at deltagerantallet ifølge vores love er
beslutningsdygtige.
Formanden bød alle velkommen og bad den nye ejer af Rasmus Jørgens Vej nr. 1, Jens Hansen om en kort
præsentation. Da han jo er søn af ejeren af Rasmus Jørgens Vej nr. 2, var han kendt i området.
Herefter startede generalforsamlingen.
1. Poul Henrik, Kystvejen 16, blev valgt til ordstyrer. Poul Henrik konstaterede, uden at andre opdagede
det, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter man gik til formandens beretning.
2. Formanden startede sin beretning med følgende hovedpunkter:
• Vi har haft kontakt til Odense kommune for at sikre, at træerne mod skoven blev skåret ned, samt
sikret at asfaltarbejdet ved gylletanken blev udbedret.
• Vores egen asfaltvej vil få et etårs tjek i august måned. Her vil de 3 bump også blive udjævnet. Det
var meningen, at det skulle være foretaget inden ferien, men det kunne ikke nås.
• Jeg har været til generalforsamling i det Nordfynske Kystsikrings- Dige og Pumpelag og kan kort
fortælle, hvad der blev fremhævet i beretningen:
1. Det er besluttet at droppe årets genopretning af molerne.
2. Der er lagt sten på fra Fiskerhuset (Hasmark) og 300-400 meter mod øst, hvor muren i diget
var lettere skadet.
3. Høfderne er gennemgået, og evt. jernstykker er afskåret.
4. Der er lagt nye fliser på strækningen ud for Liljeparken samt strækningen fra Nordstranden til
Hotelvej.
5. Det er stadig husejerne der skal sikre, at digerne er ryddet for bla. vildtvoksne roser, så
færdsel kan foregå uden problemer. Det er specielt i Hasmark området der er problemer. Der
er ikke noget problem i vores område.
6. Der er etableret ny trappe ved Kildevænget.
7. Sandfodring af kysten vil først ske fra 2013.
• Der køres for hurtigt i området. Se i bakspejlet, hvis det støver, kører du for stærkt.
• Alle hunde skal føres i snor. Der kan nu gives bøder, hvis dette ikke overholdes. Samtidig kan der
gives bøder, hvis ejeren ikke fjerner efterladenskaber eller, hvis hundene ikke har hundetegn.
Skilte er opsat i vores område.
• Blåser betales fortsat af foreningen og skal ikke betales af den enkelte..
Formanden sluttede med at ønske alle en god sommer og en god fest.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
3. Regnskab: Egon Madsen gennemgik regnskabet for 2010 (regnskabsåret går fra januar til januar).
Egon bemærkede, at der var et underskud for 2010 på 144,590,- kr. men, at der stadig var et positiv
beholdning på 13.456,- kr. og at kursgevinsten stadig er positiv. Regnskabet blev godkendt uden
bemærkninger.
4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag, men bestyrelsen foreslår at
perioden for ”Ingen græsslåning” bliver udvidet fra kl. 12 til 15. (ingen var imod)

5. Kontingent: Bestyrelsen foreslog at kontingentet hæves fra de 100,- kr. til 200,-kr. og at vejbidraget på
300,- kr. fortsætter. Dette blev godkendt og træder i kraft fra næste år.
6. Valg af bestyrelse: Bestyrelsen blev genvalg.
Bestyrelsen er herefter:
• Parly Dupont Larsen
Formand Bag Diget 2
• Egon Madsen
Kasserer Kystvejen 10
• Verner Nielsen
Sekretær Kystvejen 19
• Henning Rasmussen
Vejmand Bag Diget 10
• Poul Henrik Schou
Vejmand Kystvejen 16
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:
Der var en kort info om turen til Hofmansgave den 5. august kl. 14.30. Der er tilmeldt 12 personer.
Der kan stadig ske tilmelding.
Dagens fest starter kl. 17.30. Der startes med en velkomstdrinks og 3 grill er tændt. Til børnene er der
snobrød.
Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, fastslog ordstyreren, at generalforsamlingen var slut og
takkede de tilstedeværende for god ro og orden.

Næste års generalforsamling vil blive afholdt den første lørdag i juli måned.
God Sommer
og venlig hilsen til alle
Ordstyrer
Poul Henrik Schou
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 og15.
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 01.09.11.
• Ved pengeoverførsel til reg. nr. 1551 konto 3574500311 senest 01.09.11.
• Betaling via vedlagte Giroblanket senest 01.09.11.
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