
Grundejerforening Søkær                                                                                                                      
Generalforsamlingen 2011 d.06.05.11 

Mødt: 46 stemmeberettigede, ialt  114 stemmeberettigede i foreningen  

Velkomst ved formand Hans Eigil Jensen. (HEJ) 

Valg af dirigent: HEJ foreslår Arne Lunding. Valgt enstemmigt. Konstaterer generalforsamlingens 
lovlighed. Dagsorden pkt. 3 mangler tilføjelse vedr. budgetorientering og fastsættelse af kontingent. 
Dagsorden er godkendt.  

Beretning: -blev forelagt af HEJ. (kan ses på hjemmesiden samt i opslagskasser) 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.  

Regnskab 2010: Kasserer Helga Bakkensen forelægger regnskabet. Regnskabet udviser et over-
skud på driften på kr. 16.528 mod budgetteret på kr.10.200 Investeringer i året udgør kr. 2.503  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Budgetorientering og forslag til kontingent: Helga Bakkesen (HB) orienterer om budgettet, der 
udviser et resultat på +30.500. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. pr år pr. medlem. 

Ingen bemærkninger til kontingentet, som godkendtes uændret kr. 600 pr år pr medlem. 

Indkomne forslag: Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 

Valg:   

-til bestyrelsen: Hans Eigil Jensen og Lone Christiansen(genopstiller ikke). 

HEJ blev genvalgt for 2 år. Kynde Jochimsen, Slugten 47 blev valgt for 2 år.   

-suppleanter: Frank Hansen, Kløften 10 blev genvalgt for 1 år (1). Sonja Jepsen, Kløften 20 blev 
valgt for 1 år (2) 

-revisorer: Arne Lunding og Carsten Johannsen blev genvalgt for 1 år. 

Kloakker i området: JW gennemgår status pr d.d. vedr. forhandlinger med ARWOS. Generalfor-
samlingen tilkendegav ved afstemning, at bestyrelsen fortsætter forhandling med ARWOS vedr. evt. 
kloakovertagelsen. Ingen stemte imod. 

Eventuelt:  Gitte Andreasen, bestyrelsen, fortæller om ren strand/ren dag d. 28. maj og sommerfro-
kosten d. 18. juni. Pris 75,- kr pr. deltager. Der vil komme yderligere invitation vedrørende sommer-
frokosten, men tilmeldinger modtages fra idag og ”først til mølle”-princippet skal gælde. Min. delta-
gerantal er 35 personer.  

Bent Madsen orienterer om hjemmesiden www.søkær.dk 

Andet: Holdes generalforsamling altid på en fredag? – nej, dagen vælges i samråd med Strandgår-
den i den første uge i maj 

Leverandør til byggeriet Kløften 14 har spildt  hydraulikolie på Kløften. Meget stor vejbelastningen 
pt. pga. byggeriet – bestyrelsen vil se på sagen! 

http://www.s�k�r.dk/


Reparation af asfalt på Stenpolde er nødvendig – bestyrelsen ser på sagen! 

 

Dirigenten lukker generalforsamlingen og takker for god ro og orden under debatten! 

HEJ afslutter med at takke  dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og takker også forsamlin-
gen for det store fremmøde og en engageret debat.  

Referent: J. Wojtczak   Dirigent: Arne Lunding 

 Dato: 10.05.2011   Dato: 13.05.2011  
  


