
Referat af ordinær generalforsamling

i Foreningen Tjørnemark, Havnsø str.

den 6. jtmi 1998 i "Laden"

Formanden bød velkommen til foreningens 29. ordinære generalforsamling og bad

medlemmerne rejse sig og udtale et "æret være deres minde" over Ulla Sørensen

og Mogens Rasmussen, som for kort tid siden var afgået ved døden.

ad 1.

ad 2.

ad 3.

ad 4.

Leif Corfixen bleveenstemmigt foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkalt jfr.

vedtægternes § 8. Dirigenten varetog derefter valg af stemmetællere, valgt

blev Eenny Jørgensen og Jan Melohn.

Af 27 stemmerettigede var 15 mødt og 12 fraværende.

Dagsordcen :

l. Valg af dirigent

2. Eeretning fra bestyrelsen om foreningens virksom-
hed i den forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godken-
delse.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af

kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. på valg er Sven

Asger Nielsen, formand og Eørge Moldrup.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. på valg er Erik
J'1athiesenog stig Nielsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. på valg er Qert

Nielsen og Leif Corfixen.
9. Eventuelt.

Formanden omtalte renoveringen af el-anlægget i Laden og reparationen af

vejbelysningen. Omtalte ligeledes den manglende hjælp, der var lovet til
renholdelse om Laden. Vi havde derfor tilkaldt proffessjonel hjælp.

Ujævnheden på "Svalevej" blev forklaret.
En henvendelse fra Grundejerforeningen Havnsøpark om hastighedsdæmpende

foranstaltninger på Kristiansvej blev der redeg(jort for. Det blev oplyst,

at foranstaltningerne var uden udgift for os.

Salget af Hofvej 21 til Kate og Johnny Olsen samt salget af Hofvej 16 til

F,lemming Buchwald blev nævnt og de nye medlemmer budt velkommen.

Eeretningen blev god_kendt af forsamlingen uden kommentarer.

Formanden forelagde på kasserens vegne det reviderede regnskab. Hovedpos-

terne blev oplæst og kommenteret. Underregnskabet vedr. "Laden", der ud-

viste et underskud på kr. 7.820,18 gav anledning til en del kommentarer.
Poul Nissen ønskede oplyst, hvor mange gange "Laden" havde været udlejet.

Dette blev opgjort af kassereren til 13 gange i 1997. Der var en del dis-
kussion om "IJadens" fremti d og anvendelse. Johnny Olsen tal te om "L-adens"

økonomi, affektionsværdi, muligt salg eller nedrivning. Ydl. diskussion

blev af dirigenten henvist til pkt. 5på dagsordenen.

Regnskabet blev herefter eenstemmigt godkendt.

Formanden anbefalede at det nuværende kontingent på 720 kr. årligt blev

gældende for 1998 under henvisning til udgifterne til "Ladens" istand-
sættelse.

Formanden fremhævede med henvisning til vedtægternes puhkt 20, at hastig-

heden på Hofvej er 15 km/t og at alt for mange kører for hurtigt - ISÆR
EEEOERE AF HOFVEJ nro 6 og nr. 16 II



ad 5.

ad 6.

ad 7.

ad 8.

ad 9.

Kate Olsen foreslog, at der blev sat hastighedsskilte op, men flere

nævnte under henvisning til en tidligere sag, at det fik vi myndig-

hedernes nej til, iøvrigt er der skilte med adgang forbudt for 11ved-
kommende!

Ingen forslag var indsendt, men dirigenten accepterede, at "Iadens"

fremtid blev drøftet under dette punkt.

Der var flere indlæg om problemet bl.a. samarbejde med omkringlig-

gende grundejerforeninger.

Diskussionen endte med, at forsamlingen godkendte, at der blev ned-

sat et hurtigtarbejdende udvalg, der i løbet af 2-3 måneder skulle

fremkomme med forslag til løsninger om "Ladens" fremtid.

Udvalget kom til at bestå af .Johnny Olsen, IJindy Olsen, Poul Nissen

og på bestyrelsens ~gpe Sven Asger Nielsen. Udvalget konstituerer
sig selv m.h.t. formand.

Valg af formand: Sven Asger Nielsen og næstformand Børge Moldrup blev

genvalgt for næste 2-års periode med appla11s.

Som suppleanter til bestyreisen blev Erik Mathiesen og stig Nielsen

genvalgt med aprla us.

Som revisor og revisQJ:IDppleant blev Gert Nielsen og Leif Corfixen

genvalgt med applaus.

Under pkt.9 - eventuelt - blev nævnt, at såfremt det nederste styk-

ke af Kristiansvej blev forsynet med hastighedsdæmpende foranstalt-

ninger, ville gennemgangstrafikken istedet køre ad Hofvej. Sker dette
vil bestyrelsen omgående gå i gang med lignende foranstaltninger på

Hofvej, så denne ikke bliver attraktiv som gennemkørselsvej. J?lere

medlemmer gav udtryk for, at der godt kunne sættes hastighedsforan-

staltninger op alligevel.

Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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