
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FORENINGEN TJØRNEMARK

8. JUNI 1996 I LADEN

Formanden bød velkommen.

Ad 1

Ad 2

Lindy Olsen blev enstemmigt 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. Da der
var indkommet forslag fra bestyrelsen og fra et medlem om samme emne,
bad dirigenten om, at pkt. 4 og 5 på dagsordenen kunne behandles under
et. Dette blev godkendt.

1.
2.

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

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
Forslag fra medlemmerne
Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand
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 16 fremmødt,
og 11 fraværende.

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

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

Gudrun Jensen og Olle Hofmann er afgået ved døden (æret være
deres minde)

Foreningen har tilbagekøbt Hofvej 18 fra Jan/Kirsten Melohn (kr.
68.000). Man har ihærdigt forsøgt at sælge den igen, men uden
held. Bjergsted Kommune har afvist, at man evt. kunne lægge grun-
den sammen med friarealet

Jan/Kirsten Melohn har købt Hofvej 29
Hofvej 4 er solgt til Leif/Kirsten Corfixen
Hofvej 6 er solgt til Louis/Lene Hornbæk

Vejbelysningennu udvidet til alle parceller
Vandmålere er nu opsat



Laden renoveret, men der skal også i kommende år budgetteres med
penge hertil.
Aksel Låsby er ekskluderet af bestyrelsen p.g.a. restance

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3

Formanden gennemgik regnskabet for 1995. Bl.a. har bestyrelsen omkon-
verteret kr. 40.000 til 8% statsobligationer, hvilket giver en bedre forret-
ning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4 og 5

Kontingent

Der var indkommet to forslag - et fra bestyrelsen og et fra Gert Nielsen
vedrørende kontingetfastsættelse. Bestyrelsen foreslog uændret kontin-
gent, kr. 720 pr. år. Gert Nielsen's forslag var at nedsætte kontingentet.
Afstemning ved håndsoprækning gav følgende resultat: 10 stemte for be-
styrelsens forslag, der hermed var vedtaget - altså uændret kontingent kr.
720 pr. år.

Ad 6

Formanden og Børge Moldrup blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog, at Aksel
Låsbys medlemskab ikke skulle genbesættes, d.v.s. at bestyrelsen kunne
bestå af fire medlemmer. Dette blev vedtaget.

Bestyrelsessammensætningen er herefter:

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

Ad 7

Stig Nielsen og Erik Mathiesen blev valgt.

Ad 8

Gert Nielsen valgt som revisor og Leif Corfixen som revisorsuppleant.

Ad 9

Der var en debat omkring renovering af Laden samt beløbsstørrelse på en
sådan, og hvad de enkelte medlemmer evt. selv kunne deltage med af ak-
tiviteter. Bestyrelsen tager dette op på næste møde.
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