
REFERAT:

Ord i næ r generalforsam I i n g
Ajstrup Strand og Norsminde grundejerforening
fredag den 12. juni 2015, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00)
Norsminde kro, Gl. Krovei 2, 8300 Odder

Dagsorden iht. vedtægterne
1. Velkomst ved formanden

2. Yalg af dirigent. Flemming blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gik dermed over til punkt 3 på dagsordenen og gav

dermed ordet til lnge Fensten !

3. Bestyrelsens/ formandens beretning v. lnge Fensten. - Strandudvalgets beretning v. lnge
Fensten - Vejudvalgets beretning v. Jørn Stæhr. Begge blev godkendt med applaus.
(Se vedhæftede beretninger) Der var under hele gen.fors. store problemer med lydanlægget.

Arne orienterede om arbejdet i "Fællesrådet".

Jørn orienterede om arbejdet i Krydsfelt Norsminde.

4. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent v. kasserer Erich Mohr . Regnskabet godkendt

med applaus. Erich gør så meget han kan for at inddrive betaling fra dårlige betalere.

5. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg lnge Fensten, ikke villig til genvalg

Leif-Henning Jensen, villig til genvalg. Leif-Henning blev valgt med applaus.
Arne Skiærris blev valgt med applaus.

Egon Tramm havde en opfordring til Strandudvalget. Egon gjorde opmærksom på de store
naturværdier der findes i vores område og vigtigheden af at vi værner om disse værdier og

undlader at sætte stativer og apparater op som kan skæmme naturen.
Der var en kommentar fra Morbærvænget 3, vedr. grønne områder

7. Valg af suppleant. På valg
Thomas Hollitsch nYvalgt
Sven J.S. Thomsen nYvalgt

8. Valg af revisor . På valg
Willy Mulvad, villig til genvalg. Willy Mulvad blev valgt



9. Valg af revisorsuppleant
Dorthe Harmsen nyvalgt.

'10. Eventuelt.
Der var en kommentar fra (Morbærvænget 3), vedr. grønne områder. (Hvis 6n af jer kan huske
hvad der blev sagt må I gerne sætte det ind her, da jeg ikke kunne høre hvad der blev sagt).

Tove Pedersen fra Lærkevænget ønskede hastigheden på Strandvejen sat ned og forslog bump
ell. på vejen.

Bestyrelsen og gen. Fors. takkede lnge for den mangeårige og store indsats i foreningen og
overrakte en vingave som tak.
Bestyrelsen takkede dirigenten for en glimrende styring af gen. fors. og overrakte en vingave som
tak for en god indsats. Gen. fors. afsluttet.

Efter generalforsamling afholdt den nyvalgte bestyrelse et konstituerende møde, hvor alle
bestyrelsens medlemmer deltog, inkl. de nyvalgte suppleanter.

lnden konstitueringen foreslog Erich at der valgtes 2 udvalgsformænd, således at ingen skulle
være ansvarlig for mere end et område. Foruden bestyrelses formanden, 6n formand for
vejudvalget og 6n formand for Strandudvalget. Dette blev enstemmigt vedtaget.

1. Leif-Henning blev enstemmigt valgt som formand for bestyrelsen og som web-master.

2. Jørn blev enstemmigt valgt som næstformand samt formand for vejudvalget.

3. Bent blev valgt som formand for strandudvalget og accepterede indtil videre at fungere som

sekretær!
4. Svend blev valgt som medlem af Strandudvalget og Arne som medlem af vejudvalget.

5. Arne fortsætter som rep. i Fællesrådet (Malling) og Jørn i Krydsfelt Norsminde.

Norsminde den 12. juni 2015
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Formand:


