
Grundejerforeningen Enø Strand

Referat af generalforsamling afholdt søndag den 3. juli 2011, kl. 11.30

Formand for Grundlejerforeningen Enø Strand Kurt Eriksen bød velkommen til den stiftende gene-

ralforsamling i Grundejerforeningen Enø Strand.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Foreningens forventede virksomhed det kommende år

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne – ingen forslag modtaget

7. Valg af medlemmer til bestyrelse for grundejerforeningen

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer

10.Eventuelt

Ad1

Jesper Bo Winther blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og samtidig konkluderede

dirigenten, at der under generalforsamlingen kunne afholdes en afvikling af økonomi og regnskab

samt beretning vedrørende Grundlejerforeningen Enø Strand og samtidig kunne der, i henhold til

indkaldelsen, afholdes stiftende generalforsamling for Grundejerforeningen Enø Strand.

Ad 2

Kurt Eriksen aflagde på bestyrelsens vegne beretning for det passerede i det det forløbne år. Der

blev henvist til den skriftlige fremsendte beretning og derudover orienteringsskrivelsen, som var

fremsendt til medlemmerne af grundlejerforeningen inden jul.

Som supplement til det fremsendte blev oplyst, at der er 5-8 parceller som ikke har købt grunden.

Hans Rickard Jørgensen vil være medlem af en kommende grundejerforening, og de parceller der

ikke har købt fortsætter som lejere hos Hans Rickard Jørgensen.

Kurt Eriksen orienterede om udmatrikulering, refusionsopgørelse, ejendomsskatter samt pligt til

medlemskab af pumpelaug og mulighed for medlemskab af fællesudvalget.

Der var enkelte spørgsmål til beretningen, men herefter blev denne taget til efterretning.
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Ad3

Arne Frandsen fremlagde det reviderede regnskab for året 2010/11 og konstaterede, at der var et

underskud på 185.000 kr., og at egenkapitalen derefter udgjorde knap 4.000 kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4

Formand Kurt Eriksen gjorde rede for, at der nu fremadrettet vil være tale om ejerforening og ikke

en lejerforening, hvilket indebærer, at spørgsmål af forskellige karakterer, som har relevans for

grundejerne, ikke længere kan videresendes til Hans Rickard Jørgensen, men det må være grund-

ejerforeningen, der overtager disse. Herudover vil der være spørgsmål om kontingent, idet der

fremadrettet ikke kommer opkrævning fra Hans Rickard Jørgensen til de enkelte sommerhusejere.

Vedligeholdelse m.m. opkræves via grundejerforeningens kontingent.

Der blev stillet spørgsmål til formuen, som der er tilbage i grundlejerforeningen, og Arne Frandsen

redegjorde for, at der udover formuen på knapt 4.000 kr. var indbetalt acontokontingent for det

kommende år på 250 kr. pr. parcel, og hensat 20.000 kr. til etablering af grundejerforeningen.

Ad 5

Der var fremsendt forslag til vedtægterne for grundejerforeningen, og vedtægterne blev vedtaget

med forskellige redaktionelle ændringer, herunder at der byttes om på dagsorden mellem pkt. 5. og

pkt. 6. Dette blev begrundet med, at eventuelle omkostningstunge forslag burde vedtages, før man

fastsætter kontingent for det kommende år.

Herudover blev det besluttet, at hver fremmødt stemmeberettiget kun kan stemme med en fuld-

magt. Desuden blev det besluttet, at man skal være til stede eller have givet skriftlig tilsagn for at

være valgbar.

Herudover var der forskellige spørgsmål og kommentarer omkring friarealer og fællesarealer samt

parkeringsforhold.

For at ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, skal 25% være personligt til stede eller ved

fuldmagt.

Med de redaktionelle ændringer der er beskrevet, blev vedtægterne vedtaget.

Kontingent

Arne Frandsen gennemgik budgetforslag og kontingent blev vedtaget til 1.400 kr. Der er betalt 250

kr., og der opkræves 1.150 kr. i august/september 2011. Af kontingentet er 750 kr. vejbidrag.

Ad6

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Ad7

Følgende blev valgt:

Ole Pedersen og Kurt Eriksen for 2 år, og Arne Frandsen for 1 år.



3

Herudover nyvalgtes Søren Kähler for 1 år og Bjarne Pedersen for 2 år.

Ad 8

Som suppleanter valgtes:

Christian Morning og Jesper Bo Winther.

Ad9

Som revisorer valgtes:

Jan Kristensen og Flemming Petersen.

Ad10

Foreningens fremtidige virke blev debatteret uden noget at referere.

Således refererede dirigent Jesper Bo Winther

Referenter Ole Pedersen/Arne Frandsen


