Referat af generalforsamling i Egebjergklubben torsdag 14. marts 2019

L

Der var fremmødt 21 til generalforsamlingen. Referent Frank Damgaard.
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Erik Hagen blev foreslået til dirigent af næstformanden, og valgt med akklamation af forsamlingen.
Dirigent konstaterer at indkaldelse er rettidig indkaldt allerede i januar nummer af Egebjergbladet.

Næstformand, Frank Damgaard, aioldte beretningen grundet afbud fra fonnanden. Beretning blev også uddelt

skriftligt.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til beretningen. Keld Halvorsen beklagede, at han havde sendt et
indlæg til Egebjergbladet, der blev afvist af redaktionsudvalget. Halvorsen mente endvidere, at
grundejerforeningerne bedrag til Egebjergklubben var juridisk uholdbart.
Dirigenten fandt, at det frernførte ikke vedrørte beretningen og henviste til punkt 7 - Eventuelt.
Beretning godkendt med akklamation.
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Kasserer gennemgik regnskab. Bla. Opdeling i aktiviteter, blad og drift.
Godkendt med akklamation.
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Der var ikke modtaget forslag til dagsorden.
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Kasserer fremlagde budget, bla. med -4225 kr underskud, dette skyldes at der er afsat 5000 kr til 50 âr jubilæum i
august.
Budget blev godkendt med akklamation.
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Genvalgt til bestyrelsen: Daniel S. Ravnsgård (Ågesdal), Lisbeth Navntoft (Egebjerglund Syd),
Pemille Høgh Hellman (Ågesdal), Erik G. Pedersen (Ågesdal).
Suppleanter genvalgt:
Mette Herold Pedersen (Ågesdal), Rikke Sejer Ravnsgård (Ågesdal),
Nina I Caspersen (Egebjerghuse) , Jørn Steen Jensen (Egebj.Syd),
Bjarne Andersen (Egebjerghuse) Lauge Kellennann (Pilehøj).
Revisorer: valgt Lis Folke (Ågesdal).
Revisor suppleant:
Lone Tegner (Egebjerglund Nord).
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Keld Halvorsenz syntes der er for få der får glæde af gundejerforeningsudgifteme til Egebjergklub og Egebjerg
fælleshus.
Nogen diskussion om det principielle i gnmdejerforeningers udgifter til klub og fælleshus.
Christian Sørensen: Diskussion hører hjemme i den respektive grundejerforening.
Birgitte Skottfelt: G/F Egekrogen beslutter hvert år om de betaler til Egebjergklub mv.
Bjarne Andersen: Har været aktivt med i 6 år, og der er mange der kommer til arrangementeme.
Keld Halvorsenz princip og grundejerforeninger og jura. . .
Svend Jensen: Tal med sin grundejerforening om udgifterne.
Fra bestyrelsens side var det vigtigt at fastslå, at Egebjergklubben kun modtog 15 kr. pr. medlem af
grundejerforeningerne pr. år. For dette beskedne beløb sammenholdt med det frivillige gratis arbejde fra
redaktørerne mv. kunne klubben levere 10 blade i postkasseme for 1,50 kr. pr. blad.
Bestyrelsen var bekendt med, at Halvorsens kritik var begrundet i hans utilfredshed med en bestemmelse
vedtægterne for den grundejerforening han bor i.

Næstformand takkede for velgennemføit generalforsamling og Erik Hagen for veludført dirigenthverv.

Erik

Hagen

Frank Damgaard, referent
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