
   

Referat fra generalforsamling
Lørdag den 16. april 2016

⦁ Velkomst ved Villy Bredvig.

⦁ Valg af dirigent og referent.
Tage Johannesen valgtes til dirigent.
Sussi Würtz Jensen valgtes til referent.
Maria Kalhøj og Bruno Kalhøj valgtes til stemmetællere.

⦁ Formandsberetning om det forløbne år   
2015 var et normalt driftår. Der blev bygget endnu et hus, så nu er der 
ved at være fuldt udbygget.
Hvornår ”campingpladsen” skal udstykkes vides endnu ikke.
Arbejdsdagen i 2015, hvor kun Ole var tilstede fra bestyrelsen, forløb 
godt.
Vedligeholdelse af vej, vejen på den nederste del af bebyggelsen har 
fået kørt stabilgrus på og skulle nu være i orden.
Vores hjemmeside har været nede, men Niels arbejder på sagen.
Orientering om vandværk og om fremtidsudsigterne med at vi skal 
lægges ind under Ejstrupholm Vandværk.
Orientering om, at vi i bestyrelsen har diskuteret en vedtægtsændring 
vedr. udsendelse af post. Da dette er blevet meget dyrt, vil vi gerne om 
det i vedtægterne ændres til at vi kan sende post via mail. Vil spørge 
om ændring til næste generalforsamling.

⦁ Regnskab, budget og fastsættelse af budget.
Ole gennemgik regnskab for 2015, godkendt.
Ole gennemgik budget for 2016, vedtaget.
Kontingent uændret.

⦁ Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

⦁ Valg af medlemmer til bestyrelsen.
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Ole Pedersen blev genvalgt
Brian Christiansen nyvalgt
Bente Kambjerre blev ikke valgt, men vi takker for din indsats i den tid 
du var der.

⦁ Valg af revisor.
Anna Lage blev genvalgt.

⦁ Aktiviteter/arrangementer
HUSK at sætte X i kalenderen den 3. september, da har vi den årlige    
arbejdsdag. Der kommer invitation senere.

⦁ Evt.
Forslag om bebyggelse over postkasserne.

Oplysning om gruppe på Facebook. Maria Kalhøj har oprettet.
Navn på siden: ”Kære naboer Rørbæksø.”

Forespørgsel om poser i hundeposestativerne. Snak om at stativerne 

flyttes.

Brian foreslog at skabe et nyt samlingområdepå en god placering og 

der blev tilkendegivet bred opbakning ved håndsoprækning.
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