
Referat af ordinær generalforsamling
i Foreningen Tjørnemark, Havnsø Strand
den 5. juni 1999 i "Laden".

Formanden bød velkommentil foreningens 30. ordinære generalforsamling,bød velkommen til de
nye ejere ~f Strandvej 54, Søs og Karl Witthøft, afHofvej 2, Connie og Jørgen Witthøft samt af
Hofvej 25, Birgit og Kurt Andersen. Derefter bad formanden forsamlingenrejse sig og udtale et æret
være hendes minde over vore kære Kirsten Jensen, der var afgået ved døden. Mdødes mand Jørn
Jensen takkede Hofvejs beboere for den store støtte i hans vanskelige situation.

ad pkt.1

ad pkt.2

Leif Corfixenbleveenstemmig foreslået og valg til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingenvar lovligt indkaldtjfr. vedtægternes § 8.
Dirigenten varetog herefter valg af stemmetællere,valgt blev Benny Jørgensen og Jan Me-
1000.
M 27 stemmerettigedevar 18 mødt + l fuldmagt ialt 19 stemmeberettigede. (ydl. l mødte
senere op)

Dagsorden:
l. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningensvirke virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmertil bestYrelsen,på valg er Kirsten Hansen (kasserer) samt

Kirsten Melohn.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, ingen er på valg.
8. Valg afrevisor og revirossuppleant, ingen er på valg.
9. Eventuelt.

Formanden omtalte og roste Poul Astrups flotte arbejde med fællesarealet, der efterhånden
fremstår som en velklippet græsplæne.
Entreprenøren havde foreslået, at vi ikke reparerede Hofvej i 1998 men først i 1999 (og
det var alleredegjort) Foreningen sparer fortsat op til renovering af "Laden". I forbin-
delse med opsættelse affartchikaner på Kristiansvejvar der opsat skilte med 30 km/t
gennemkørsel forbudt, og bestyrelsen syntes, at det var diskreminerende,at kommune ik-
ke havde taget kontakt til os, om vi villevære med i den lukkede inklave, man nu havde
lavet og vi skrevet brev derom til kommunen. Det sædvanligeskete, ikke een lyd fra
kommunen i 3 måneder, men denne gang skete der det efter at vi rykkede, at de sande-
lig ringede os op. Kommunenbeklagede meget, at det var en forglemmelseat vi ikke var
taget med på råd, men at de villevære velvillige,hvis vi kom med en ansøgning, om ha-
stighedsdæmpendeforanstaltninger,men politimesterenville ikke acceptere lavere hastig-
heder end 30 km/t. derfor de ændrede ordensregler.
Formande!)omtalte også, at hvis støvgenerne på'Hofvej blev generende i en tør sommer,
kunne man prøve at strø salt eller bedre kunstgødning på vejer, det holdt den fugtig i lang
tid. Formanden bad medlemmernetænke på, at bevoksning langs veje og skel ikke må
blive til gene for andre. Bestyrelsen havde ansøgt om tilladelse til anlæg af en lillebålplads



på fællesarealet,men"Somnæsten sædvanligtvar der efter 3 måneders forløb ikke mod-
taget svar tra kommunen, men efter en rykker kom der efter 7 dage et nej (den sædvan-
lige procedure)
Beretningen blev godkendt efter et par indlæg fra medlemmerne der ikke ønskede, at der
ikke blev brugt salt til støvbekæmpelse,ligeledesønskede man, at bestyrelsen var opmærk-
som på, at gennemkørselstrafikkenpå Hofvej ikke blev større, Hofvej skulle gøres mindre
attraktivsomgennemkørselsvej.

ad pkt.3 Formanden forelagde på kasserens vegne det reviderede regnskab, der iøvrigt var udsendt
til medlemmernesammenmed indkaldelsetil genneralforsamlingen.Regnskabspunkterne
blev hurtigt gennemgået, det blev under gennemgangen af"Ladens" underregnskab oplyst
at "Laden havde" været udlånt 8 gange i 1998mod 13 gange i 1997.
Budgettet for 1999blev med dirigentens tilladelseogså forelagt under dette punkt og for-
manden omtalte en tællefejli det udsendte budget idet årets budgetterede overskud skulle
være 2.301 kr. og ikke som anført 5.631 kr. Årsagen var, at foreningen ikke havde flere
pantebreve og de i stedet indkøbte obligationerhavde en lavere forrentningsprocent.
Regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer.

ad pkt.4 Formanden anbefalede det hidtidigekontingent på 720 kr. årligt blev fastholdt i 1999.
Vedtægterne § 20 foresloges ændret som tremsendt til medlemmerne.Begge dele blev
godkendt uden kommentarer.

ad pkt 5. Under dette punkt skulle det ved sidste års generalforsamlingnedsatte udvalg afgive rap-
port. Lindy Olsen oplæste de spørgsmål,man have stillet til kommunen, og havde ruet
nej til alt udover at man på visse betingelsertillod "Laden" nedrevet. Udvalget overlod
herefter til bestyrelsen at ru noget konstruktivt ud af "Laden"!!!
Et forslag tra Kate og Johnny Olsen, Hofvej 21 ønske, at foreningen skulle foranledige
borde og bænke opsat på det grønne areal ved stranden samt oprette en legeplads med
legefaciliteterpå fællesarealet.Fleremedlemmerprotesterede mod en legeplads og for-
manden havde undersøgt det forsikringsmæssigeaspekt i en legeplads. Foreningens for-
sikringsselskabtrarådede direkte, at foreningen opsætter legefaciliteterpå fællesarealet.
Kate og Johnny Olsen præcicerede herefter, at man kunne nøjes med bordelbænkesæt
og det var medforsamlingensacceptat detteblevforsøgt.

ad pkt.6 Kirsten Hansen blev genvalgt som kasserer og Kirsten Melohn som bestyrelsesmedlem,
begge blev genvalgt med applaus.

ad pkt 7 Der var ingen på valg.

ad pkt. 8. Der var ingen på valg.

ad pkt 9 Der var ingen indlægunder eventuelt .

Dirigentet hævede generalforsamlingenog takkede for god ro og orden.


