
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FORENINGEN TJØRNEMARK

13. MAJ 1995 I LADEN

Formanden bød velkommen.

Ad 1

Ad 2

Lindy Olsen blev ensstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede med tilslutning fra de tilstedeværende medlemmer,
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og lovligt kunne behandle føl-
gende dagsorden, som indeholdt punkterne i vedtægternes § 10

1 .
2.

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det fortøbne
år

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
Forslag fra medlemmerne
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dirigenten oplyste, at ud af et totalt stemmeantal på 27 var 19 fremmødt,
2 repræsenteret ved fuldmagt og 6 fraværende.

Formanden aflagde beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordi-
nære generalforsamling.

Af væsentlige ting, der er sket i årets løb, blev nævnt:

Hofvej 18 er solgt til Kirsten og Jan Melohn.
Hofvej 16 har fået nye ejere, Jørgen Nielsen og frue
Tidligere medlem, Arne Nordlund, er afgået ved døden i okt. 1994
Der opsættes vejbelysning på resten af Hofvej, der også renoveres
Grøft ved kommuneskel er blevet afmærket
Opsætning af vandmålere sørger det enkelte medlem selv for
Laden er forsynet med vandmåler, men skal renoveres, bl.a. el-
installationen og de udvendige døre.

Beretningen blev taget til efterretning.



Ad 3

Formanden gennemgik regnskabet for 1994 og budget 1995. Regnskabet
blev ensstemmigt godkendt og budgettet taget til efterretning.

Ad 4

Kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 720 pr. år. Forslaget blev
godkendt med 12 stemmer for og 4 imod.

A/B-medlems kab/V edtægtsænd ringer

Bestyrelsen foreslog, at A/B-medlemmer fremover ligestilles i alle forhold.
En sådan beslutning kræver vedtægtsændringer, som det også fremgår af
den udsendte dagsorden. 18 stemte for forslaget, der dermed blev vedta-
get.

Vedtægtsændringer i øvrigt

Disse var ligeledes udsendt med dagsordenen og omhandlede ændring af
antal bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 4-6 personer samt at honorar kan ud-
betales til formand og kasserer. De foreslåede ændringer blev vedtaget med
17 for og 1 imod.

Ad 5

Forslag fra Poul Nissen om vedtægtændringer blev nedstemt. Dog meddelte
formanden, at bestyrelsen vil arbejde på at ændre tilbagekøbsretten samt
bemyndigelse til bestyrelsen til en løbende kassekredit. Emnet tages op på
næste ordinære generalforsamling.

Ad 6

Gert Nielsen og Line Overgaard var på valg, og begge ønskede ikke gen-
valg. Desuden ønskede Ove Bisp at udtræde af bestyrelsen. Med vedtagel-
sen af vedtægtsændringer, kan bestyrelsen nu bestå af 4-6 medlemmer, og
følgende blev valgt: Kirsten Hansen og Kirsten Melohn.

Bestyrelsessammensætningen er herefter:

Sven A. Nielsen (formand)
Børge Moldrup (næstformand)
Kirsten Hansen)
Aksel Låsby
Kirsten Melohn



Ad 7

Ad 8

Ad 9

Harry Larsen blev valgt.

Gert Nielsen valgt som revisor og Birthe Låsby som revisorsuppelant.

Erik Mathiesen var kraftigt imod enhver form for afbrænding samt imod den
uorden, der er på Akseis Låsbys grund.

Erik Mathiesen mente, at laden bør males og ordnes, samt at der burde ind-
føres en JJpligtdag" til oprydning på fællesarealer/stranden - eller betaling.

Formanden oplyste, at Michael Langhoff ønsker at sælge sin grund, samt at
bestyrelsen arbejder på evt. at overtage den til videresalg.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.
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