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Referat - Generalforsamling fredag, den 2.maj 2014.

Der var fremmødt 40 stemmeberettigede og i alt 72 fremmødte deltagere.

1.0: Valg af dirigent og referent

• Bestyrelsen foreslog Jan Wojtczak som dirigent hvilket salen accepterede.

Jan konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Gitte Andreasen blev valgt som referent.

2.0 : Formand, Frank Hansen fremlagde beretning for det forgangne år:

• Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, 9.juni, 8.november i 2013 og 21.februar
2014, herudover har der løbende været mailkorrespondance mellem
bestyrelsesmedlemmerne.

• Frank havde den triste meddelelse, at vores revisor gennem mange år Carsten
Johannsen er afgået ved døden.

• Der blev afholdt Ren dag 11.maj 2013, med 23 deltagere, der blev fjernet sten ved
stranden og stien mellem Søkær og Slugten blev belagt med stenmel. .

• Sommerfesten blev afholdt 15.juni ved Kløften 41 med 37 deltagere.

2.1 : Kasserer Helga Bakkensen berettede om status på vejsagen.

• Efter flere henvendelser til advokat, er det nu lykkedes at få foretaget en opmåling af
arealerne af landmåleren.

• Vi afventer tinglysning og herefter en regning for opgaven på ca kr.36.000. Det forventes'
at det hele kommer på plads i 2014 og vejene vil herefter som forventet tilhøre Søkær
Grundejerforening.

• Efterfølgende kommentar fra Stenpolde 3: Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at
eje vejene?

• Svar: Jes Lassen, der er den tidligere ejer af vejene, har ejet dem i de ca 40 år, hvor vi
troede, at de tilhørte Grundejerforeningen Søkær. Vi har ikke haft påtaleret overfor
grundejerne og vi vedtog på sidste års generalforsamling, at vejene skulle skødes på
plads, som det var forventet, at de var.

3.1: Kasserer Helga Bakkensen gennemgik regnskabet for 2013 og budget for 2015

• Arets overskud kr. 59.387,50 EK kr. 264.650,97
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• Efterfølgende kommentar til regnskabet fra Kløften 29 : Hvor stort beløb af posten
Generalforsamling og møder udgør generalforsamlingen.

• Svar: Ca, 10.000 er udgift til generalforsamlingen.

• Efterfølgende kommentar til regnskabet fra Søkær 12: Renterne er for små, hvad med
at købe obligationer.

• Svar: Renterne er generelt lave, Derfor optimeres der ved at indsætte på aftalekonto,
da vi godt kan binde beløb i længere perioder.

• Efterfølgende kommentar til beretningen Kløften 37 : Kloakbrøndene skal de tømmes
en gang om året?

• Svar: Ja, det er nødvendigt, ellers får vi blade ned i kloakkerne.

3.3.: Kontingent fortsætter uændret med kr. 800,- pr. år.

4.0. : Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

5.1 : Valg til bestyrelsen

Sonja Jepsen ønskede ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen

Helga Bakkensen blev genvalgt

Gitte Andreasen blev genvalgt

Henrik Schødt Brodersen blev nyvalgt til bestyrelsen

5.2: Valg af suppleanter

Ole Grau blev genvalgt - 1.suppleant

Torben Petersen - 2.suppleant

5.3: Valg af revisorer

Arne Lunding blev genvalgt

Sonja Jepsen blev nyvalgt

6.0: Introduktion til elektronisk post - Ove Andreasen foreviste den nye mulighed med
elektronisk post. De, der ikke tilmelder sig vil fortsat få tilsendt al information vedr.
generalforsamlingen på papir.

• 7.0: Ren dag afholdes 10.maj , vi mødes kl. 10.00 ved Vandværket
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Sommerfesten afholdes i år 21.juni kl. 13

8-0 : Eventuelt

Slugten 20: fortæller, at der er et hul i vejen, som bestyrelsen skal have set på.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.40
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