Grundejerforeningen Åbne Vidder Ejsingholm
Information om grundejerforeningen og referat fra generalforsamlingen i 2017.

Bestyrelsen
Formand
Ulla Kehlet Merrild
Kviumvej 9
7560 Hjerm
97464688 – 25121070
Kildebakken 80

Næstformand
Jens Alling-Dam
Hulvej 16
7830 Vinderup
20905838

Kasserer
Karsten Svendsen
Gunilsskov 27, Virklund
8600 Silkeborg
86847845 - 72100499
Kildebakken 20

Sekretær
Tage Gejl
Dalsvinget 16
8600 Silkeborg
23391177
Lerskrænten 47

U.P.
Aage Nielsen
Toften 3F
7830 Vinderup
97446342 - 61996663
Kildebakken 50

Grundejerforeningens hjemmeside

www.aabnevidder.dk

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2017
Generalforsamlingen blev afholdt på Restaurant Handbjerg Marina, med start kl. 19.00.
Der var mødt 70 personer med i alt 46 grunde.
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 2018
6) Forslag fra medlemmerne Der er ikke indkommet forslag.
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Jens Alling-Dam, Karsten Svendsen 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:
Jens Bro (L 32) og Anders Kirkegaard (K63) blev valgt som stemmetællere.

Ad 3:
Ulla Kehlet Merrild fremlagde bestyrelsens beretning.
Under den mundtlige beretning orienteredes der om:
Bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.
Der er kun lidt gang i sommerhushandlen, der er handlet 3 huse siden sidste år
Kort info fra mødet med Kommunen og Kystinspektoratet om kystsikring. Intet besluttet.
Klipning af græs 12- 14 gange på fællesarealerne
Aftale om benyttelse af legeplads ved Campingpladsen har vi ikke betalt til i år
Hjertestarter ved Campingpladsen er der stadig. Den er tilgængelig udefra.
Ekstra grusdynge ved infotavle og flaskecontainer bestilles snarest
Brolauget blev præsenteret (og fik klapsalver) og de efterlyser lidt flere medlemmer (der kom
2 nye)
Bestyrelsens besigtigelsesture i området. Kun få bemærkninger.
Tak til bestyrelsen for årets arbejde
Opfordring til at tilmelde sig til grundejerfortegnelsen på grundejerforeningens hjemmeside,
www.aabnevidder.dk
Aftale om benyttelse af legeplads ved Campingpladsen har vi ikke betalt til i år. Men en
vejledende afstemning har udtrykt ønske om at vi skal fortsætte i 2017 (kr. 3.000 i 2016)
Der blev spurgt til forventningen til kystsikringen, men vi har ingen endnu. Vi vil snarest
drøfte hvad vi fik ud af mødet med kommunen og Kystinspektoratet. Et forslag gik på at fylde
noget “bakkesand” i det store hul nedenfor trappen.

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.

Ad 5:
a. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent (kr. 500,- for 2018) blev vedtaget.
B. Bemyndigelse til bestyrelsen om at medvirke til strandsikring med indtil 150.000 kr
Der var bred enighed om at grundejerforeningen kan og bør medvirke.
Bestyrelsen lovede et nyt orienterende møde med grundejerne, før der
træffes mere vidtgående beslutninger om brug af midler hertil.

Ad 6:
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7:
Jens, Karsten 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) har ønskes at fratræde hvervet som revisor, da huset er sat til
salg.
Vi takker Bjarne for udført gerning op gennem årene. Bjarne var desværre ikke tilstede, så
han kunne modtage den indkøbte vingave.
Som ny revisor blev Jørgen Jensen (Lerskrænten 32) valgt, og Jytte Eriksen (Lerskrænten
18) blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 10:
Under eventuelt blev følgende berørt.
Borde og bænke langs vandet trænger til en kærlig hånd. Ulla har i tidligere år givet dem
alge-rens, men om det er tilstrækkeligt i år må vi se.
Der blev udtrykt stor ros til bestyrelsen.
På dette tidspunkt (ca. 19.55) var der ikke 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 så var der kaffe og kringle.
Generalforsamlingen sluttede ved 20.30 tiden.
Referent: Tage Gejl

