
Referat - Generalforsamling fredag, den 3.maj 2013.

Der var fremmødt 40 stemmeberettigede og i alt 67 fremmødte deltagere.

1. Bestyrelsen foreslog Jan Wojtczak som dirigent hvilket salen accepterede.

Jan bad om valg af et stemmeudvalg. Ove Andreasen og Hans J. T. Sørensen blev
valgt. Jan konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formand Eigil Jensen beretning for det forgangne år:

• Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder herudover har der løbende været
mai/korrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne.

• Der blev afholdt Ren dag med 18 deltagere, der blev fjernet sten ved stranden og
området blev gennemset.

• Sommerfesten blev denne gang gennemført af medlemmerne, hvor det hidtil har
været bestyrelsen, der har stået for opgaven med hjælp fra enkelte medlemmer.

• Det havde i lang tid været et problem med en fritvoksende hæk ved Slugten 12,
oversigten var faretruende for de forbipasserende. Bestyrel kontaktede Hegnssynet,
der meldte tilbage, at vi ikke havde påtaleret, da Søkær Grundejerforening ikke ejer
vejene .Det er stadig Jes Lassen, der står som ejer af vejene.'

• 2.2:

• Bestyrelsen har haft et møde med advokat, og Jes Lassen. Resultatet er, at Søkær
Grundejerforening overtager vejene og afholder udgifterne hertil. Jes Lassen skal
ikke deltage i udgifterne hertil, men kræver heller intet for vejene, som Søkær
Grundejerforening har vedligeholdt alle årene .. Der foreligger endnu ikke en regning
på opgaven, men advokaten skønner, at den bliver på kr. 35.-40.000,- hertil
kommer udgifter til landinspektøren forventet ca. kr. 15.000,-

• efterfølgende kommentarer:

Stenpolde 3: Hvorfor er det ikke nok med en advokat til dette arbejde?

svar: For at have gyldig retsvirkning skal overdragelsen tinglyses, til opmåling af det
nøjagtige areal skal landinspektør inddrages.

Kløften 39: Omkostninger til landinspektør sættes i tvivl, beløbet anses for lavt ift egne
erfaringer.

svar: Advokaten havde indhentet overslag hos landinspektøren.

Søkær 12: Jens Lassen har ejet vejene skal han ikke have betaling for det?



svar: Aftalen indebærer, at der ikke skal ske betaling, da Søkær Grundejerforening har
afholdt alle udgifter til vejene.

Afslutning af opgaven om overdragelse af vejene blev godkendt og accepteret af
Generalforsamlingen.

2.3: Sommerfestkomite og bidrag til festen

Sidste års arrangører: Hans Christian, Tove, Torben og Jette er villige til at forestå
sommerfesten også i år. Teltet bliver placeret på vendepladsen ved Kløften 41, som
sidste år.

Festen vil fremadrettet foregå den 3.1ørdag i juni måned.

Der blev foretaget afstemning om det foreslåede kontant tilskud fra foreningen til
sommerfesten, det blev forkastet med 23 stemmer imod.

• efterfølgende kommentarer:

3.1: Regnskab 2012 og budgetorientering 2013 v/Helga Bakkensen.

Helga gennemgik regnskabet. Der var i 2012 et overskud på kr. 45.973,43. Den
opsparede kapital vil bevidst vokse, da den foretagne kontingentstigning er gennemført
så der er penge til reparation af kloakker. Der er oprettet en egentlig kloakkonto.

Helga gennemgik til orientering budgettet for det kommende år.

Kløften 17: Hvad indeholder beløbet kr. 645,- gaver?

svar: vin til dirigent, web-master og afgående bestyrelsesmedlem.

Slugten 2: Fejning kr. 2868,75 hvorfor gør vi det?

svar: en tidligere generalforsamlingsbeslutning om fejning for at forhindre at vore
kloakker stoppes unødigt til.

Stenpolde 2: Buskørsel på Stenpolde foregår uhensigtsmæssigt

svar: Jan henviste til sidste års redegørelse for generalforsamlingen.

svar: det er svært at gøre noget ved, det er ikke en lukket vej.

Slugten 38: Spørgsmål om bestyrelsens tilgang til kloakering
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3.2: Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret med kr. 800,- pr. år.

4.: Indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag, dog efter fristens udløb. Forslaget lød på, at man ikke
længere skulle have tilsendt meddelelser fra Søkær Grundejerforening på papir, men
elektronisk. Bestyrelsen rundsendte en liste hvorpå man kunne skrive sig på og det er
faktisk en del, der umiddelbart kan anvende maiI i stedet.

Forslaget behandles på næste generalforsamling, det er nemlig muligt at foretage en
tilmelding via hjemmesiden, så man selv kan rette til den måde, man geme vil modtage
forsendelser på.

S.: Valg

Hans Eigil ønskede ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen

Frank Hansen blev genvalgt

Hans Christian Eriksen blev nyvalgt til bestyrelsen

Ole Grau blev genvalgt - 1.suppleant

Henrik Schødt Brodersen - 2.suppleant

Genvalg af revisorer: Arne Lunding og Carsten Johannesen

6: Eventuelt

Der er Ren dag, den 11.maj kl. 10. ved Vandværket

Sommerfesten afholdes lørdag, den 1S.juni fra kl. 13.00


