Sommerhusforeningen Lærkemose

REFERAT
- generalforsamlingen sommerhusforeningen Lærkemose 10-06-2017
Deltagere:
Der var tilmeldt 46 til generalforsamling og 52 til spisningen.
Referent:
Johan Clausen/Kirsten Grønvall
________________________________________________________
Velkomst:
Formanden Jørn Jensen, Lærkemose 163, bød velkommen.
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Henrik Grønvall, Lærkemose 167, som dirigent.
Henrik blev valgt.
Bestyrelsens beretning:
Formanden Jørn K. Jensen oplæste bestyrelsens beretning.
Erik Asmussen, Lærkemose 114, gjorde opmærksom på, at foreningens hjemmeside ikke fungerede, så han
kunne ikke komme i kontakt med foreningen ad denne vej. Erik har før haft problemer med hjemmeside.
Flere afprøvede herefter hjemmesiden uden besvær.
Johan Clausen, Lærkemose 187, tager kontakt til Erik og hjælper ham med opsætningen på hans nye
computer.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse:
Kasserer Kirsten Grønvall, Lærkemose 167, gennemgik rengskabet 2016.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Budget 2017 – der var fra Ewald Mølgaard, Lærkemose 116, et spørgsmål vedr. finansieringen og placering
af hjertestarteren, som er med på budget 2017.
Helle Kirk Christensen, Lærkemose 171, kunne referere fra et HG møde, at placering på toiletbygningen var
valgt, da den dels sidder beskyttet på bygningen dels midtvejs for moserne og dels tæt ved stranden.
Helle kunne ligeledes oplyse, at moserne betalte i henhold til mosernes fordelingsnøgle.
Ellers ingen bemærkninger til budgetter 2017.
Valg af bestyrelsesmedlemmer plus 1. suppleant:
Erik Asmussen, Lærkemose 114, ønskede at bestyrelsen oplyste fuldt navn og adresse før afstemning.
Dette blev taget til efterretning.
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På valg var Johan Clausen Lærkemose 187, Bjarne Olesen Lærkemose 149 og Jørn K. Jensen Lærkemose 163
og Suppleant Erik Hansen Lærkemose 139.
Johan Clausen – bestyrelsen foreslog Johan – Johan modtog genvalg og blev valgt med applaus.
Bjarne Olesen – bestyrelsen foreslog Bjarne – Bjarne modtog genvalg og blev valgt med applaus.
Jørn K. Jensen – bestyrelsen foreslog Jørn – Jørn modtog genvalg og blev valgt med applaus.
Valg til suppleant
Erik Hansen – bestyrelsen foreslog Erik – Erik modtog genvalg og blev valgt med applaus.
Valg af 2 regnskabskontrollanter/revisor
– På valg Helene Petersen og Claus Frederiksen
Helene og Claus – modtog begge genvalg og blev valgt med applaus.
Indkomne forslag:
Der var ingen forlag kommet til bestyrelsen
Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Dette blev vedtaget.
Eventuelt:
Der blev spurgt til opsætning af skilte ved stierne på stranden.
Helle refererede fra HG mødet, hvor der ikke var opbakning på fælles skiltning ved stierne.
Da vi har fået oplyst, at der er rotter i Lærkemose, gjorde Johan opmærksom på, at man betaler for
rottebekæmpelse via ejendomsskatten. Hvis man observerer rotter på sin grund, kan man kontakte
Sønderborg kommune på hjemmesiden www.sonderborgkommune.dk
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:
Formand: Jørn K. Jensen Lærkemose 163.
Næstformand: Helle Kirk Christensen, Lærkemose 171.
Sekretær, Johan Clausen, Lærkemose 187.
Kasserer: Kirsten Grønvall, Lærkemose 167.
Veje og øvrige praktiske opgaver: Bjarne Olesen, Lærkemose 149.
Suppleant: Erik Hansen, Lærkemose 139.

