Referat af Stiftende Generalforsamling den 12. april 2017 i

Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde

1. Dirigent
Aage Gram, Vester Storetoft, blev af initiativgruppen foreslået som dirigent. Godkendt af forsamlingen.
2. Vedtægter
-

En repræsentant for grundejerforeningen Bjerges Leje henstillede til, at det bliver skrevet ind i
vedtægternes § 3, at dækningsområdet for Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde ikke
kommer til at omfatte Bjerges Leje og dermed ikke de sommerhuse, der i forvejen er dækket af
grundejerforeningen Bjerges Leje. Efter nogen diskussion besluttede generalforsamlingen ikke at
imødekomme henstillingen.

-

Der var kommentarer og forslag til ændringer og tilføjelser til det forelagte udkast til vedtægter. I
stedet for en detaljeret gennemgang og tilretning af udkastet blev det besluttet, at forslag til
ændringer og tilføjelser i stedet sendes til den nyvalgte bestyrelse. Forslagene vil herefter blive
behandlet på grundejerforeningens første ordinære generalforsamling i foråret 2018

-

Vedtægterne blev herefter godkendt.

3. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
-

Claus Toftgaard opfordrede til at andre end de 5 i initiativgruppen stiller op til valg til bestyrelse,
ikke mindst af hensyn til i videst mulig omfang at sikre at der i bestyrelsen kommer repræsentanter
dækkende hele det geografiske område for grundejerforeningen. Aage Gram, Vester Storetoft 38B,
Anton Pedersen, Skræddermarken 38 og Dorthe Lodberg, Kukkedalen 7 tilkendegav at ville stille op
til valg til bestyrelsen. Herefter var der i alt 8 kandidater, udover de 3 nævnte tillige de 5
medlemmer af initiativgruppen, Claus Toftgaard, Peder Aarres Mark 11, Finn Birk Pedersen, Ved
Bavnen 16, Bjarne Petersen, Peder Aarres Mark 13 , Leo Oehlenschlæger, Peder Aarres Mark 12 og
Hardy Jensen, Kåverdalen 3. Blandt disse skal vælges 5 medlemmer til bestyrelsen og 2
suppleanter.

-

45 indmeldte sig som medlemmer i grundejerforeningen

-

Resultatet af den efterfølgende skriftlige afstemning blev:
Claus Toftgaard, 40 stemmer
Dorthe Lodberg, 33 stemmer
Finn Birk Pedersen, 27 stemmer
Aage Gram, 27 stemmer
Anton Pedersen, 27 stemmer
Hardy Jensen, 21 stemmer
Bjarne Petersen, 14 stemmer

valgt til bestyrelsen
valgt til bestyrelsen
valgt til bestyrelsen
valgt til bestyrelsen
valgt til bestyrelsen
1. suppleant
2. suppleant
1

Leo Oehlenschlæger, 8 stemmer
-

opnåede ikke valg

Som revisor og revisorsuppleant valgtes
Revisor
Revisorsuppleant

Jan Kieler, Kåverdalen 12
Peter Thygesen, Strandvejen 66

4. Kontingent
Kontingentet fastlagdes til kr. 200 pr. år pr. medlem
5. Hjemmeside
Claus Toftgaard redegjorde for tankerne bag foreningens hjemmeside www.soenderho-grundejer.dk
6. Eventuelt
Generalforsamlingen drøftede, hvilke emner og problemstillinger grundejerforeningen skal arbejde med og
koncentrere sig om. Bestyrelsen blev opfordret til at informere herom på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen hævet.
Sønderho, den 12. april 2017

___________________________
Aage Gram, dirigent
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Menigt medlem

Claus Toftgaard, valgt for 2 år
Anton Pedersen, valgt for 2 år
Aage Gram, valgt for 1 år
Dorthe Lodberg, valgt for 2 år
Finn Birk Pedersen, valgt for 1 år

Sønderho, den 12. april 2017

________________________
Claus Toftgaard

________________________
Aage Gram

________________________
Anton Pedersen

______________________
Dorthe Lodberg

2

_________________________
Finn Birk Pedersen

