Grundejerforeningen i Eskov Strandpark
Ordinær generalforsamling
Lørdag den 7. maj 2016
I Fursundhallen, Jungetvej 3, Selde
Referat:
Ad.1 Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Kjeld Frederiksen.
Kjeld Frederiksen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at alle varslinger forud for generalforsamlingen var overholdt, og at antal
af fremmødte medlemmer gør, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

AD.2 Behandling af indkommende forslag til ændring af procedure.
Ingen.

AD. Bestyrelsens beretning.
Da bestyrelsen er reduceret til 2 personer + 1 suppleant, oplæste Kurt beretningen, som også er
trykt i Eskov Nyt nr. 2.
Der var flere spørgsmål, bla. vand i Stranddalen og asfalt på kystvejen.
Kurt svarer, at det er noget, som den nye bestyrelse vil arbejde meget med.
Beretning godkendt.

AD.4 Det reviderede regnskab til godkendelse.
Kurt gennemgik regnskabet.
Der var flere spørgsmål til forskellige poster. Bla. udgifter til bestyrelsen, kørepenge, porto til
Eskov Nyt m.m.
Alle blev besvaret
Regnskab godkendt.

AD.5 Forslag fra bestyrelsen.
Forslaget går til afstemning.

a bestyrelsen forslår, at vi afsætter 100,00 kr. pr. grundejer til et særligt miljø konto. Da man
fremover kan forvente en del større regnmængder, skal pengene bruges til en forebyggelse af
oversvømmelser.
Måske dræn, faskiner, slusesystem i bækken m.m..
Forslaget godkendt
b Bestyrelsen forslår bådlaugets årlige støtte nedsættes fra 12000 kr. til 6000 kr..
Bådlauget mener, at det er umuligt, at få det til at hænge sammen, hvis deres støtte halveres.

De fremhæver bla. den store aktivitet både af børn og voksne omkring bådbroen, som kræver
både resurse og vedligeholdelse.
Der skal inden for de næste år investeres i en ny bro, og hele området skal vedligeholdes med
græsslåning m.m..
24 for nedsættelse af støtten.
64 imod nedsættelse af støtten
Forslaget forkastet.
C bestyrelsen forslår, at festudvalget bliver selvstændigt lige som bådlauget, og får 12000 kr.
Festudvalget fremhæver, at pengene skal gå til leje af teltet, og at de selv vil råde over deres
økonomi.
En del diskussion om udgifter til teltet, da det oplyses at vi selv har 3 rimelige telte.
Sagen går til afstemning ved håndsopregning.
Forslaget forkastes.

AD.6 Forslag fra medlemmer.
Verner har stillet 3 spørgsmål.
1. Hegnssyn. Svend meddeler at der er afholdt 1, og at 1 er udsat.
2. Asfalt på Kystvejen, og 3. Vand på Stranddalen.
Kurt har i begge tilfælde en aftale med kommunen, men det er sager som miljøstyrelsen skal
indover, da det er et fritidsområde.

AD. 7 Godkendelse af budget.
Kurt gennemgår budget B
Budget godkendt.

AD.8 Valg af formand
Der forslås: Verner Hansen
Henrik Hyldtoft
Torben Snedker
Verner Hansen trækker sig.
Der stemmes skriftlig.
Torben Snedker får 81 stemmer
Henrik Hyldtoft får 8 stemmer
Torben Snedker er valgt til ny formand.

AD.9 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Der forslås 6 kandidater.
Valgt blev: Agner Jensen
2 år
Flemming Jensen
2 år
Mogens Ramsdal
1 år
AD.10 Valg af 2 suppleanter.
Efter valgte bestyrelsesmedlemmer, bliver de 2 som fik 4. og 5. flest stemmer suppleanter.
Det er Svend Marcussen og Bodil Rasmussen.

AD.11 Valg af intern revisor
Ejnar Tapgård ønsker ikke genvalg.
I stedet vælges Elin Stutzer.

AD.12 Evt.
Der er flere forskellige spørgsmål og en del diskussion, bla. om frivillig hjælp til festudvalget, bump
på Stranddalen og EDB forbindelser i området m.m..
Kjeld Frederiksen takkede for god ro og orden, og Kurt takkede for det store fremmøde.

Kjeld Frederiksen

_______________________

Bestyrelsen

_______________________________

