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Referat af ordinær generalforsamling 

grundejerforeningen Tjørnemark, Havnsø strand 
lørdag den 5. juni 2010. 

&
 
derefter grøn dag. 

Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling 2010 for grundejerforeningen 
Tjørnemark, Havnsø strand. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.	 Valg af dirigent. 
2.	 Beretning fra Bestyrelsen og foreningens virke i det forløbne år. 
3.	 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4.	 Forslag fra bestyrelsen, (revision af vedtægter samt ordensreglement)
 

Herunder fastsættelse af kontingent.
 
5.	 Forslag fra medlemmerne. (Der er afleveret skriftligt senest 1 uge før
 

generalforsamlingen)
 
6.	 Valg af medlemmer til bestyrelsen 1 bestyrelses-medlem.(Karl-Erik Witthøft ønsker 

ikke genvalg) og formand(modtager genvalg) 
7.	 Valg af 2 suppleanter 
8.	 Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9.	 Eventuelt. 

Ad punkt 1. 

Bestyrelsen foreslog Lindy Olsen som dirigent, og Mette Jørgensen som referent. Begge modtog
 
valg.
 
Dirigenten takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
 
Navneopråb:20 parceller var repræsenteret. Forsamlingen var således beslutningsdygtig.
 

Ad punkt 2. 

Formandens beretning:
 

Formanden fastslog at drænarbejdet har været en succes, idet drænvandet løber livligt ud på
 
stranden.
 

Vores hjemmeside er blevet udvidet med mange nyttige oplysninger, bl.a kommuneplaner

brandregulativer og Havnsønyheder up to date.
 
Herudover er der et nyt debatforum som alle opfordres til at skrive til, både nyheder, artikler,
 
debatindlæg osv., blog'en bestyres af Mette. For at komme ind på debatforum skal man selv lave
 
sin adgangskode, det fremgår af vejledningen.
 



På hjemmesiden kan man læse referater og regnskaber, dette er sikret m. adgangskode som kan
 
indhentes hos webmaster.
 
Som noget nyt kan man fremover tilmelde sig generalforsamling.
 
Kig endelig ind på hjemmesiden, der er også lagt mange fotos af vores "grøn dag" gennem årene.
 

Orientering om landliggerudvalget som er vores kontakt til kommunen.
 

Mange af parcellerne har modtaget et brev fra kommunen om at beskære vores træer, der rager
 
ud over vejen. Det er taget til efterretning.
 

Ad. punkt 3 

Det reviderede regnskab der var sendt ud til medlemmerne med indkaldelsen, viste et lille
 
underskud på 900 kr. Det skyldes at der har været store omkostninger i forb. med reparation af
 
drænet.
 
Kassereren gennemgik regnskabet som herefter blev godkendt med applaus.
 

Ad. punkt 4 

Kontingentet forbliver uændret 1.000 kr. årligt 
Budgettet godkendt. 

Vedtægtsudvalget fremlagde forslag til vedtægtsændringer, som de har arbejdet flittigt med i 
vinterens løb. Der er enighed om at vores vedtægter er forældede og rodede, og derfor er 
vedtægtsændringen udformet således, at den svarer til nutidige forhold. 
Der var forespørgsel til §4 og §7, og Lindy Olsen redegjorde for baggrunden for fjernelse af disse 
paragraffer idet man ikke kan pålægge medlemmer at afgive grund til nabogrund længere. 

Ordensreglementet skal ud af vedtægterne. 

Herefter var der livlig debat om emnet. Følgende forslag blev fremsat fra salen: 

1. Forslag om advokatbistand 
2. Ønsker om at udsætte vedtagelsen til næste år, sammenligne de to vedtægter 
3. Udtømmende forklaring så alle forstår 

Dirigenten foreslog en pause, bestyrelsen drøftede situationen. 

Bestyrelsen traf flg. beslutning: 

1. Forslaget trækkes til næste år 
2. Arbejdsnotater/kompendiet bliver lagt ud på hjemmesiden 
3. De gamle vedtægter fortsætter 

Ad. punkt 5 

Ingen forslag 

Ad. punkt 6 

Svend Jacobsen valgt og Kurt Leif Jensen genvalgt som formand. 
Tak til Karl-Erik Witthøft som ikke ønsker genvalg. 



Ad. punkt 7 

Winnie og Jan Sørensen genvalgt. 

Ad. punkt 8 

Leif Corfixen og Hanne Warming genvalgt. 

Ad. punkt 9 

Der blev nedsat et ladeudvalg med flg. medlemmer: Hanne Warming, Maja Stigsnæs, Kirsten
 
Corfixen og Mette Jørgensen.
 
Ladeudvalget arbejder med forbedringer, vedligeholdelse og nyanskaffelser til laden.
 
Mette Jørgensen tager sig af udlån af laden.
 

Forespørgsel om vejbelysning må flyttes, blev bekræftet.
 

Grøn dag blev debatteret. Hvad skal den indeholde og hvad er omfattet?
 

Herefter blev generalforsamling afsluttet af dirigenten.
 

Formand 
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