
Referat af ordinær generalforsamling 

Lørdag d. 16. juni 2018 kl. 15.00 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Stemmetællere: Anne Thaulow, Knud Elmer Hansen 

Dirigent: Susanne Hansen 

 

2. Formandens beretning. 

Godkendt. 

Se bilag. 

Formand Ole Madsen ønsker følgende medtaget i nærværende referat: 

Kristian Skaaring spørger ind til formandens beretning. Han spørger, om han ikke har 

stemmeret og ikke er valgbar, hvis han er i restance. Ligeledes spørger han til, om man 

heller ikke må stemme, hvis man ikke har betalt sin skat. Formand Ole Madsen henviser 

til foreningens vedtægter paragraf 4 stk. 4, hvori der beskrevet, at restanter ikke kan 

stemme eller er valgbare.  Kristian Skaaring gør opmærksom på, at han ikke har betalt 

det opkrævede beløb i den tid, han har ejet huset og spørger, om han så betragtes som 

restant. 

Ole Madsen svarer ja, hvorefter Kristian Skaaring siger, at Ole Madsen lyver. Det bliver til 

sidst til ”fortæller ikke sandheden, har måske ikke de rigtige oplysninger.” 

 

3. Fremlæggelse af regnskab. 

Godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget og kontingentfastlæggelse. 

Godkendt. 

 

5. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse. 

Formand Ole Madsen er på valg og spørger generalforsamlingen, om de har tillid til ham, 

eller om de opfatter ham som løgner. Endvidere spørger Ole Madsen, om Kristian 

Skaaring ønsker sin påstand om, at Ole Madsen lyver over for generalforsamlingen ført til 

protokol. Kristian Skaaring ønsker ikke at få ført sin påstand til protokol. 

Generalforsamlingen udtrykker sin tillid til Ole Madsen, hvorefter han vælges. 

 

På valg er: 

Ole Madsen(genopstiller)Genvalgt 



Kirsten Juel Jensen(genopstiller ikke) 

Marianne Therkelsen(genopstiller ikke) 

Desuden vælges enstemmigt Bente Hansen og John Andreasen, suppleant Ove Holm. 

 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Pernille Sanders, Jørgen Olesen. Revisorsuppleant: Kirsten Juel Jensen. 

 

8. Valg af udvalg i henhold til vedtægterne § 2a. Fælles anlæg, Kystbeskyttelsesanlæg, stk 4: 

a. Et medlem af bestyrelsen: John Andreasen 

b. Et medlem fra første række: Marianne Therkelsen 

c. Et medlem øvrige grundejere: Anne Thaulow 

Suppleant: Jette Juel. 

 

 

9. Evt. 

Hvis man som grundejer har brug for andres adresse eller tlfnr, kan man ringe til 

bestyrelsen, som tager kontakt om nødvendigt. Det kunne være en god ide selv at få fat 

på nærmeste naboers tlfnr. og adresser. 


