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Referat fra generalforsamlingen den 17. april 2015
Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Vinderup, med start kl. 19.30.
Der var mødt ca. 50 personer med i alt 34 grunde + 2 fuldmagter.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret til kr. 500,- for 2016
b. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at bruge indtil kr. 50.000 til
etablering af nødvendig dræn mellem Lerskrænten og Kildebakken
6. Forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Karsten Svendsen, Jens Alling-Dam og Tage Gejl.
Alle modtager genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ad 1:
Martin Merrild, Hjerm, blev valgt til dirigent. Han konstaterede at mødet er lovligt.
Ad 2:
Charlotte S. Jensen og Inger Svendsen blev valgt som stemmetællere.
Ad 3:
Ulla Kehlet Merrild fremlagde bestyrelsens beretning.
Under den mundtlige beretning orienteredes der om:
 Bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.
 Stormenes hærgen ved kysten, så færdsel besværliggøres. Kontakten til kommuner og
Kystdirektoratet, som ikke er lydhøre. Vi etablerer en lille trappe ved foden af den
permanente trappe ved skrænten, når broen er sat ud igen.
 Det offentlige område ved Hulvej, herunder om hærværk ved toiletbygningen. Alle
opfordres til at holde øje med eventuelle vandaler.
 Græs på arealerne mellem stamvejene tilbydes ham der klipper det grønne område ud
mod fjorden. Derved kan græsset/høet måske gøre nytte og vort område slipper for
det.
 Vand i området, se også forslaget fra bestyrelsen.
 Vedligehold af fællesarealer og stamveje/boligveje.
 Der er kommet lidt mere gang i handler og byggeri.
 Opfordring til at tilmelde til grundejerfortegnelsen på grundejerforeningens
hjemmeside, www.aabnevidder.dk
Der blev spurgt til om der var mange indbrud i området. Det har vi ikke hørt skulle være
tilfældet.
Adgang til fjorden og badebroen via en ekstra trappe synes som en god ide.
Der er tilfredshed med, at græsset ved stierne klippes og køres bort.
Der var ikke flere kommentarer til den fyldige beretning, som blev vedtaget med
akklamation.

Ad 4:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 5:
a. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent (kr. 500,- for 2016) blev vedtaget.
b. Ulla orienterede om bestyrelsens forslag til nødvendig dræn af stien mellem
Lerskrænten og Kildebakken. Beløbet bliver mindre end det i indkaldelsen. Det kommer
til at koste ca. 37.500. Der var god opbakning til forslaget, ingen var imod. Det blev
ligeledes foreslået og godkendt, at skal igangsætte dræning i den østlige ende af
samme sti. Forslaget er således vedtaget.
Ad 6:
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 7:
Karsten, Jens og Tage blev foreslået og alle blev genvalgt med akklamation.
Ad 8:
Til 1. suppleant blev Poul Anker Damtoft (Lerskrænten 31) genvalgt og Jens Bro
(Kildebakken 32) genvalgt som 2. suppleant.
Ad 9:
Bjarne Bang (Kildebakken 11) blev genvalgt som revisor og Jørgen Jensen (Lerskrænten 32)
blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 10:
Under eventuelt blev følgende berørt.
 Om bestyrelsen er bekendt med større omkostninger der lurer i fremtiden? Det er vi
ikke bekendt med.
 Forholdet til campingpladsen og legepladsen ved samme blev omtalt. Bestyrelsen blev
opfordret til at tage en snak med Camping og den anden grundejerforening om hvad vi
kan samarbejde om. Det kunne f.eks. være en håndsrækning med tiltag til
campingpladsens legeplads
 Campingpladsen har morgenbrød, nu hvor Brugsen i Ejsing er lukket.
På dette tidspunkt (ca. 20.15) var der ikke større lyst til mere debat.
Derfor takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden, og gav ordet til formanden for
en afsluttende bemærkning.
Ulla takkede forsamlingen for det store fremmøde og gav en pause før kaffe, brød og kringle.
Før pausen gentog Tage opfordringen om at registrere sig i grundejerfortegnelsen. Og
beklagede at nogle ikke har fået mail med generalforsamlings indkaldelse.
Alle der er registreret i grundejerfortegnelsen får en mail når referatet er kommet på
hjemmesiden. Og, hvis nogle ikke får en mail, så kontakt Tage (med mail), så evt. problemer
kan blive løst.
Generalforsamlingen sluttede ved 21 tiden.
Referent: Tage Gejl
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som vist på forsiden af dette referat.

