Referat fra generalforsamlingen i
Gl. Jørgensø sommerhusforening
afholdt lørdag den 3. juli 2010
Generalforsamlingen blev i år afholdt ved Dorthe og Poul Henrik Schou, Kystvejen 16, i det skønneste
sommervejr og der blev som sædvanligt serveret kolde øl og vand.
Der deltog 16 personer repræsenterende 15 huse. På grund af det lave deltagerantal, blev mødet udsat med
15 minutter således, at deltagerantallet ifølge vores love er beslutningsdygtige.
Formanden bød alle velkommen i det fine sommervejr og startede generalforsamlingen.
1. Poul Henrik, Kystvejen 16, blev valgt til ordstyrer. Poul Henrik konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter man gik til formandens beretning.
2. Formandens beretning indeholdt følgende hovedpunkter:
• Det er ikke de store ting der har beskæftiget bestyrelsen, bortset fra arbejdet med ny vejbelægning,
som vi behandler under punktet, indkomne forslag.
• Jeg har været til generalforsamling i Kyst og Digelaget og kan meddele at fjernelse af hybenroser på
diget er et overstået kapitel.
• Sandfodringen på kysten vil blive fortsat.
• Kontingentet bliver fortsat som de øvrige år 100,- kr. i kontingent og 300,- kr. i vejbidrag.
• Der er sendt indsigelse om udvikling af råstoffer. Indsigelsen går på at udvinding begrænses mest
muligt i ferieperioden af hensyn til støjgener.
• Sammenslutningen af sommerhusforeninger, der dækker hele området fra Egebjerggård til
Hofmandsgave, har holdt generalforsamling med deltagelse af 18 foreninger ud af 40 mulige.
Formanden for Teknik og Miljø i Nordfyns Kommune var deltager, bl.a. for at give en status på
kloakarbejdet i området. Omkostningerne til vedligeholdelsesarbejdet vil beløbe sig til ca. 20
millioner kroner, og er indeholdt i spildevandsafgiften. Parly Dupont blev valgt til ny formand for
sommerhusforeningen.
• Nordfyns kommune mangler ressourcer til færdiggørelse af lokalplanerne. Hvis områderne selv vil
komme med forslag modtages disse gerne. Vi afstår.
• Alle bedes venligst klippe deres hække, så de ikke rager ud over vejen, det er især Bag Diget.
• Der køres for hurtigt i området. Se i bakspejlet, hvis det støver, kører du for stærkt.
• Alle hunde skal føres i snor, også gæsternes. Skilte er opsat.
• Blåser betales fortsat af foreningen og skal ikke betales af den enkelte..
• Alle med mailadresse bedes venligt meddele denne til vores sekretær på venner@adslhome.dk eller
telefon 40.37.40.10, så vil info fra foreningen blive tilsendt på denne mailadresse fremover.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
3. Regnskab: Egon Madsen gennemgik regnskabet for 2009 (regnskabsåret går fra januar til januar).
Egon bemærkede at overskuddet for 2009 blev på 11.602,- kr. og, at der har været en kursgevinst
på 4.869,- kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Indkomne forslag: Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen angående ny asfaltbelægning på vejen fra
Kolonivej til Kystvejen. Bestyrelsen har indhentet tilbud på ny asfaltbelægning. Prisen forventes at blive
på ca.185.000,- kr. Vores egenkapital er i øjeblikket på ca. 150.00,- kr., hvorfor vi skal have afklaret,
hvordan den resterende del af pengene skaffes.
a. Det blev besluttet at vejen skal have ny asfaltbelægning.
b. Det blev også besluttet, at den manglende egenkapital på de ca. 35.000,- kr. skal opkræves som
et engangsbeløb på 1.000,- kr. pr. husstand, udover det normale vejbidrag på 300,- kr. Husene på
Kystvejen 26 og 27 vil ikke blive opkrævet det ekstra beløb da de jo ikke anvender vejen.
c. Arbejdet vil blive udført 22.09.10, såfremt vejret tillader det, og medfører, at der ikke kan køres
på vejen hele denne dag samt, at al tung lastbilkørsel bør undgås den efterfølgende uge. ALLE
HUSSTANDE BEDES NOTERE DETTE.

5. Kontingentet på 100,- kr. og vejbidraget på 300,- kr. fortsætter.
6. Bestyrelsen blev genvalg.
Bestyrelsen er herefter:
• Parly Dupont Larsen
• Egon Madsen
• Verner Nielsen
• Henning Rasmussen
• Poul Henrik Schou

Formand
Kasserer
Sekretær
Vejmand
Vejmand

Bag Diget 2
Kystvejen 10
Kystvejen 19
Bag Diget 10
Kystvejen 16

7. Bent Lindekilde, Kystvejen 9 og Birgit Madsen, Bag Diget 10 blev genvalgt som revisor og suppleant.
8. Eventuelt:
Der var en kort info om dagens fest, hvor der er tilmeldt ca.50 personer. Vi starter kl. 17.00
med optænding af grill og festen starter kl. 18.00.
Spejlet ved Gl.Jørgensø vej vil ikke blive genetableret, da ejeren af den røde gård på hjørnet af Gl.
Jørgensøvej og Jørgensøvej har meddelt, at han nok skal klippet sin hæk ned til nuværende niveau.
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 lørdage i juli måned.
God Sommer
og venlig hilsen til alle
Kasserer/sekretær
Egon Madsen/Verner Nielsen
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 og14.
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
• Ved pengeoverførsel til reg. nr. 2373 konto 0260304135 senest 01.09.10
• Betaling via vedlagte Giroblanket senest 01.09.10
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