Sommerhusforeningen Lærkemose

REFERAT
- generalforsamlingen sommerhusforeningen Lærkemose 09-06-2018
Deltagere:
Der var tilmeldt 39 til generalforsamling. – der kom 4 afbud på dagen.
Referent:
Kirsten Grønvall
________________________________________________________
Velkomst:
Formanden Jørn Jensen, Lærkemose 163, bød velkommen.
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Ewald Mølgaard, Lærkemose 116, som dirigent.
Ewald blev valgt.
Bestyrelsens beretning:
Formanden Jørn K. Jensen, Lærkemose 163, oplæste bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse:
Kasserer Kirsten Grønvall, Lærkemose 167, gennemgik rengskabet 2017.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Valg af bestyrelsesmedlemmer plus 1. suppleant på valg var:
Kirsten Grønvall, Lærkemose 167. Ønskede ikke genvalg.
Helle Kirk Christensen, Lærkemose 171. Ønskede genvalg.
Suppleant Erik Hansen Lærkemose 139. Ønskede genvalg.
Finn Gregers Jensen, Lærkemose 153, ønskede at stille op, og blev valgt med applaus.
Helle Kirk Christensen, Lærkemose 171, modtog genvalg og blev valgt med applaus.
Valg til suppleant:
Erik Hansen – bestyrelsen foreslog Erik – Erik modtog genvalg og blev valgt med applaus.
Andet Valg:
To bestyrelsesmedlemmer, Bjarne Olesen, Lærkemose 149 og Johan Clausen, Lærkemose 187, ønskede af
private årsager at træde ud af bestyrelsen. Hvorfor der skulle vælges to nye medlemmer for et år.
Niels Skylvad, Lærkemose 161, og Henrik Grønvall, Lærkemose 167, ønskede at stille op som kandidater for
1 år. Begge 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.

Sommerhusforeningen Lærkemose
Indkomne forslag:
Der var kommet et forslag om at sponsorer 10.- kr. pr. medlem til Sydals frivillige Brandværn.
Alle var enige om at dette var en god ide, og at beløbet på 510.- kr. overføres fra foreningens konto til
Sydals frivillige brandværn.
HG har forespurgt om Lærkemose vil betale 50.- kr. pr medlem til en yderligere badebro.
Da der ikke er oplyst om der er et engangsbeløb, eller der skal betales hvert år til broen, og om alle moser
betaler til en ny bro, ønskede nogle yderligere oplysninger, mens andre ikke ønskede en badebro ud for
Lærkemose.
Bestyrelsen tager ovenstående op på deres kommende bestyrelsesmøde.
Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Dette blev vedtaget.
Eventuelt:
Inger Frost, Lærkemose 177, spurgte om foreningen overvejede at købe eget telt.
PT har ingen ønsket eller kunnet opbevare et telt.
Bente Skylvad, Lærkemose 161, mente at de måske til næste år, kunne låne foreningen et telt.
Henrik Grønvall, Lærkemose 167, spurgte om man kunne lave en form for grøft langs vejene, så regnvand
kunne løbe væk fra vejene og derved undgå at vejene blev ødelagt.
Dette er tidligere undersøgt af foreningen og prisen var dengang 20.000 kr. plus moms. Det mente
bestyrelse var for dyrt i forhold til foreningens indtægt.
Claus Fredriksen, Lærkemose 140, spurgte om der kunne gøre noget i svinget ved hans grund, da bilerne
kørte stykket mellem vejen og hans grund op.
Tillige spurgte Ewald Mølgaard, Lærkemose 116, om man kunne overveje at tromle vejene, nu hvor de
har fået lagt stabilt grus på.
Begge dele blev diskuteret og man besluttede at tage det med som punkt på kommende bestyrelsesmøde.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:
Formand: Jørn K. Jensen Lærkemose 163.
Næstformand, Web og HG repræsentant: Niels Skylvad, Lærkemose 161
Sekretær: Helle Kirk Christensen, Lærkemose 171.
Kasserer: Finn Gregers Jensen, Lærkemose 153
Veje og øvrige praktiske opgaver: Henrik Grønvall, Lærkemose 167.
Suppleant: Erik Hansen, Lærkemose 139.

Lærkemose den 10. juni 2018/KG

