Grundejerforeningen Vejlby Strand - Generalforsamling 23. april 2016
Formand Carsten Johansen bød velkommen til generalforsamlingen 2016, præsenterede
de 2 nye medlemmer - Erik Skibsted og Evald Christensen, nævnte afholdelse af
bestyrelsesmøder henholdsvis hos Erik I Lind, Evald i Brande, Kaj i Vejle og 2 gange hos
Susanne.
Herefter indledtes generalforsamlingen som vanligt med en sang (Blæsten Går Frisk)
Carsten Johansen gennemgik først dagsordenen:
§5.

Dagsorden ifølge vedtægterne

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år
3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4: Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
for efterfølgende år
5: Forslag fra medlemmerne (forslagene anføres i fuld ordlyd)
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
7: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8: Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
9: Eventuelt
1.
Bestyrelsen foreslog Hans Georg Pørksen, som blev valgt. Dirigenten kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, og gav herefter ordet til formanden.
2.
Formandsberetningen kan læses her: www.vejlbystrand.dk (generalforsamling 2016)
Beretningen blev godkendt med akklamation.
3.
Kasserer Kaj Jensen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab, som kan læses
her: www.vejlbystrand.dk (generalforsamling 2016)
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
4.
Kasserer Kaj Jensen fremlagde og gennemgik budgettet, som kan læses her:
www.vejlby strand.dk (generalforsamling 2016)
Der var desuden forslag fra bestyrelsen vedrørende kontingentforhøjelse til kr. 750,00
Begge fremlagte ting blev godkendt uden kommentarer.
5.
Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Forinden havde næstformanden Erik Skibsted, opstillet en meget grundig præsentation
vedrørende den fremtidige udviklingsplan for hele området, herunder retablering/fornyelse
på og af legepladserne, hovedstien fra Barendsvej og ned til engarealet ved Ferring Sø,

bænke på tiltænkte slap-af-steder, en bro over kanalen ved Bjerrehusvej, som vil lette
passagen og forbedre adgangen til begge områder nord/syd for de mange som benytter
trampestien langs og omkring søen.
Dette kan studeres nærmere på:
www.vejlbystrand.dk (generalforsamling 2016) UDVIKLINGSPLAN.
Følgende kommentarer noteredes:
Vejlby Klit 207 A.
Pas på naturen! Ingen Tivoli!
Vejlby Klit 381
Ikke flere udgifter til Bjerrehusvej.
Bakker bestyrelsens forslag 100% op.
Vejlby Klit 73
Tiltrængt udbedring af legepladserne
Neerlandiavej 176
Flyt stien længere væk + borde og bænke.
Spred aktiviteterne mere.
Vejlby Klit 127
Ingen problemer med legepladserne
Vejlby Klit 63 A
Heller ingen problemer med legepladserne.
Bestyrelsens forslag blev efterfølgende godkendt!
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carsten Johansen var på valg - modtog genvalg under stormende bifald!
Susanne Lassen var på valg - modtog ikke genvalg, men fremlagde sine gode erindringer
og oplevelser i bestyrelsesarbejdet så positivt, at der ikke var besvær med at finde en
afløser uden modkandidat.
Nyt medlem blev:
Ellen Burkarl, Øster Hjerm Vej 20, 7560 Hjerm
Sommerhusadresse: Vejlby Klit 67.
7.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Mogens Bentzen, Vejlby Klit 251 blev genvalgt
Hardy Bitsch, Vejlby Klit 311 blev genvalgt.
8.
Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
Hans Georg Pørksen, Neerlandiavej 28 og
Malene Dyrelund Gemmer, Vejlby Klit 381 blev genvalgt.
Det samme gjorde revisorsuppleant Ole Vinter Hansen, Vejlby Klit 313.

9.
Eventuelt
Neerlandiavej 176
Hvad med kystsikringen og digerne ved søen?
Neerlandiavej 24
Vi skal huske at støtte købmanden!
Vejlby Klit 381
Vejchikanerne er ikke pæne
Herefter fik Jesper Holm Harboøre Centret ordet, og fremkom med et særdeles interessant
og godt tilbud til alle brugere af sommerhusene, hvor de for kun 1.500,- årligt kan benytte
alle centrets inden- & udendørsaktiviteter.
…………….
Carsten Johansen opfordrede alle til at bruge foreningens hjemmeside
www.vejlbystrand.dk
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Der deltog 161 personer - 86 grundejere og 1 medbragt fuldmagt.

Brande, den 25. april 2016
Evald Christensen
Referent.

