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Velkomst ved Jan Wojtczak med praktiske bemærkninger

Valg af dirigent: HC Clausen foreslår Niklaus Ries. Valgt enstemmigt

Beretning: blev forelagt af Jan Wojtczak (kan læses på hjemmesiden)

Bemærkn.: Gitte Andreasen forelægger ren stranddag i år til d. 13. maj og opfordrer til stort
fremmøde samt opfordrer til tilslutning/ideer til kulturdagen.

Peter Jørgensen, Kløften 6: Fortovet er en god løsning - stranden er en offentlig strand. Giver
sikkert problemer. Ren dag er højdepunktet i foreningens aktiviteter.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab: HC Clausen forelægger regnskabet. Regnskabet udviser et underskud på 63.622.-
mod et budgetteret underskud på 80.400 . Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Budget og handlingsplan: Jan Wojtczak gennemgår budgetorienteringen opdelt i drift og status.
16.000 foran budgettet i status (investering) JW konkluderer, at planen følges og investeringerne
til dato er foran budgettet.

Ervin Christiansen Stenpolde 4 opfordrer til at budgettet udsendes sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Bestyrelsen tager dette til efterretning

Forslag:

Nr. 1: Forslaget blev enstemmigt forkastet. Forslagstilleren Bent Madsen ikke tilstede.

Nr. 2: Carl Carlsen henstiller til beskæring af høje træer i området - tages til efterretning! Forslaget
kom ikke til afstemning.

Nr. 3: John Ryborg forelægger forslaget. Vedrøreitræer navnlig i skel.

Stenpolde 17: Vi har ingen sanktionsmuligheder.

Kløften 20: Tag hensyn til naboen

Stenpolde 4: Forslag bør udsendes sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Bestyrelsen overvejer.

Forslaget blev forkastet med 1 stemme for!

Valg:

-til bestyrelsen: Helga Bakkensen, Gitte Andreasen og Jan Wojtczak blev genvalgt enstemmigt

-suppleanter: Chr. Bundesen og Lone Schmidt Christensen blev genvalgt enstemmigt.,

-revisorer: Arne Lunding og Carsten Johannesen blev genvalgt enstemmigt.
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Eventuelt:

Peter Jørgensen, Kløften 6 opfordrer til en dag på golfbanen. GA taler videre med PJ.

Carl Carlsen opfordrer til nabohjælp vedrørende vedligehold - eventuel mod betaling.

Fru Ries spørger til fjernelse af ikke-sødygtige både på stranden. Vi skriver til kommunen
desangående.

Chr. Bundesen spørger til fællesantenneanlæg. Vi skriver til kommunen ifm. den igangværende
kabelnedlægning i området.

Slugten 11 Opfordrer til en bro over Barsbækken.

Slugten 31: Græsslånings tiderne skal overholdes.

Fru Ries opfordrer til samarbejde vedr. fælles ordensregler. Niklaus Ries opfordrer til at fjerne
hundeefterladenskaber.

Jan Wojtczak afslutter med at takke dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen samt
takker forsamlingen for en god og saglig debat.

Aabenraa 11.07.06.
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