
Referat af ordinær generalforsamling
I grundejerforeningen Tjørnemark

Lørdag d. 22. juni 2013
&

Grøn dag.

Velkomst v. formanden Kurt L. Jensen.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virke 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 medlemmer til bestyrelsen: næstformand Bent Frisk (modtager genvalg)

kasserer Theis Petersen (modtager genvalg)

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant (Leif Corfixen modtager ikke genvalg)
9. Eventuelt.

Punkt 1.

Bent Frisk blev valgt som dirigent og som referent Michael Artvig

Begge modtog valg. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet, og der er var
ingen kommentarer til dagsorden. Navneopråb viste at grundejerforeningen var beslutnings-
dygtig.
Der var 15 medlemmer tilstede og der var ingen fuldmagter.

Punkt 2.

Bestyrelsens beretning v. Kurt:

Tak til Benny og Mette fordi I på forskellig vis yder en indsats for fællesskabet i grund-
ejerforeningen.

Derefter takkede formanden Leif Corfixen for hans virke som revisor igennem mange år, da
Kirsten og Leif har solgt deres sommerhus ønsker han ikke at forsætte. Leif fik overrakt 3
flasker vin som tak for indsatsen.

Fremlægningen af de nye vedtægter for generalforsamlingen udsættes til næste år. Forslaget
til de nye vedtægter kan læses på hjemmesiden - ifølge formanden. Ellers vil 2012 blive
husket som det år med lastbilen. Bestyrelsen har ikke muligheder for at foretage sig
yderligere, men Hanne Varming fra nr. 11 tilbød at tage en snak med nr. 10A så vi kan få slået
en streg i sandet og komme videre.



Bent Frisk orienterede fra landliggerudvalget:

Bent orienterede om, at han har taget parkeringsproblemet op i landliggerudvalget som et
generelt problem, da dette med p-plads til lastbiler også er et problem for alle de andre
grundejerforeninger, og lige nu har kommunen bolden så Teknik og Miljø udvalget vender
tilbage efter deres møde i efteråret. Der bliver ikke gjort yderligere i denne sag fra
bestyrelsens side. Kort orientering omkring de indbrud som er sket på vejen.
Beretning fra bestyrelsen blev godkendt.

Punkt 3.
Regnskab v. Theis Petersen blev fremlagt og der kom et enkelt spørgsmål vedrørende
vandforbrug i Laden samt en enkelt spørgsmål vedrørende placering af kontante midler i
foreningen, disse spørgsmål blev besvaret af Kasseren og regnskabet blev godkendt.

Punkt 4.
Bestyrelsen fremsatte et forslag om at give kr. 20.000 til istandsættelse af Laden til udbedring
af diverse fejl og mangler, herunder Dør I køkken I Gulv - det blev så oplyst fra et medlem at
dette var vedtaget i referat tilbage i 2001, så det var dejligt at der nu skete noget.
Forslaget blev vedtaget.

Kontingentet uændret 1.000 kr. betales inden 1. april.

Punkt 5.

Ingen forslag fra medlemmerne.

Punkt 6.

Bent Frisk fra nr. 15 blev genvalgt. Som Kasserer blev Theis fra nr. 12 genvalgt.

Punkt 7

2 Suppleanter (Michael Blom og Klaus Flyger) blev valgt

Punkt 8

Revisor - Michael Artrig fra nr. 9 blev valgt.

Alex Olsen fra nr. 19 valgt som revisorsuppleant

Eventuelt.

Under eventuelt blev der drøftet hastighed på 15 km/t som er hastigheden på vejen. Forslag
om opsættelse at et skilt med "15 KM" samt et med "Legende børn".

Snak omkring hastigheds dæmpende foranstaltninger på Strandvejen, der havde været tale
om tidligere, ligger stadig hos kommunen.

Medlemslisten forsøges udsendt sammen med referatet



Bestyrelsesoversigt:

Formand: Kurt Leif Jensen (Hofvej 6)

Revisor:

Bent Frisk (Hofvej 15)

Svend Jakobsen(Hofvej 2)

Theis Petersen (Hofvej12)

Klaus Flyger (Hofvej 5)

Michael Blom (Hofvej 7)

Michael Artvig (Hofvej 9)

Alex Olsen (Hofvej 19)

Næstformand:

Tek. Chef

Kasserer:

Bestyrelsessuppleant:

Bestyrelsessuppleant:

Revisorsuppleant:

Bent Frisk takkede for god ro og orden ved generelforsamlingen og afsluttede mødet.

Formand Dirigent

/fif (H~
Bent FriskKurt Leif Jensen


