Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
Generalforsamling d. 29.5.19

Fremmødte: 37 inkl. bestyrelsen
Formand Claus Toftsgaard bød velkommen til generalforsamlingen og
Susanne Winsløw, formand for Fonden Gamle Sønderho, der indledte med at fortælle
om Fondens arbejde, hvis formål er at medvirke aktivt til bevarelsen af Fanø's kultur
og miljø, dog specielt Sønderho by.
Formålet søges opnået ved bl.a. at drive museerne Hannes Hus, Sønderho Mølle,
Brandmuseet og Redningsstationen, men også ved at samle, registrere og formidle
viden om metoder, materialer og menneskelige udtryksformer, der har betydning for
fondens formål. 2011 Blev Sønderho udnævnt til Danmarks smukkeste landsby.
Susanne fortalte, at Sønderho er det eneste sted i Danmark, hvor der er en speciel
dragt og dansetradition og at musikken er inspireret fra den store verden. Lige nu
arbejder Fonden med ”projekt - bilfri by” og søger Unesco om at blive fredet som
kulturarv. Ansøgningsfrist 15.11. 2021. Fonden har 550 medlemmer - hvoraf rigtig
mange unge. Håber begejstringen for traditioner fortsætter. Vigtigt for at byen ikke
ender som frilandsmuseum. Fonden oplever at tilflyttere til Sønderho, er de der vil
traditionerne.
Susanne opfordrer til at blive medlem og gerne støtte op som frivillig. Der bor 340
borgere og der er 11 foreninger, så der er mange muligheder (ref.). Fondens
hjemmeside, hvis du vil læse mere:
https://www.fondengamlesonderho.dk/homedansk/
Claus takkede Susanne for fortællingen om Fondens arbejde og nævnte at
Grundejerforeningen gerne støtter op om Fonden gammel Sønderho. Herefter fulgte
generalforsamlingen.

Referat Generalforsamlingen
Valg af dirigent og stemmetællere
Claus Ulrik Christiansen valgt som dirigent. Claus understreger, at der indkaldt
rettidigt til generalforsamlingen.
Stemmetællere: Vibeke Schøtt og Kurt ?
Bestyrelsens beretning
Formand Claus Toftgaard læste beretningen. Beretningen godkendt uden
kommentarer. Beretningen lægges på Grundejerforeningens hjemmeside.
Medlemmerne opfordres til at følge med på Grundejerforeningens hjemmeside, som er
foreningens primære informationskilde. Der blev også gjort opmærksom på, at der er
pba. medlemsønsker er oprettet en lukket gruppe på facebook ”Grundejerforeningen
Sønderho sommerhusområde”.
Dorthe Lodberg uddybede om Grønt Råds arbejde og code of conduct og opfordrede
medlemmerne til at sende punkter/emner, de ønsker drøftet i Grønt Råd, så vil Dorthe
tage dem på først mulige Grønt Råds møde.
Anton refererede kort fra arbejdet i §17 stk.4 udvalget, som netop har afleveret deres
arbejde med ”Plan for energistrategi 2035 for Fanø kommune”. Overordnet drejer det
sig om i planperioden at gøre Fanø fri af de fossile brændstoffer og i stedet anvende
vind- og solenergi.
I den forbindelse blev der gjort opmærksom på at sommerhusejere med fordel kan
installere en varmepumpe, som erstatning for el. radiatorer. Endvidere blev der gjort
opmærksom på muligheden for at søge afgiftsnedsættelse, hvis man forbruger mere
end 4000 kwt. pr. år og der er etableret en varmepumpe i huset.
Regnskab til godkendelse
Kasserer Aage Gram fremlagde regnskabet. Der er 89 betalende medlemmer.
Regnskabet er godkendt af foreningens revisor, Peter Tygesen. Generalforsamlingen
godkendte regnskabet.
Budget til godkendelse herunder kontingent
Selvom hjemmesiden bliver lidt dyrere, da vi nu får en professionel hjælp, forslår
kassereren, at vi nedsætter kontingentet til 150 kr. p.a., da vi har et stort overskud og
målet ikke er at puge penge sammen. 2 års kontingent som grundkapital er nok.
Nedsættelse af kontingent til 150 kr. p.a. enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag
- Forslag til vedtægtsændringer
Vedtægtsændringerne blev fremlagt og godkendt på generalforsamlingen med en
enkelt rettelse: ”Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges 2 gange”. I henhold til
gældende vedtægter for generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær
generalforsamling for bekræftelsen af vedtægtsændringerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
Formand Claus Toftgaard, bestyr.medlem Finn Birk og suppleant Bjarne Pedersen,
ønsker ikke genvalg.

Claus Ulrik Christiansen og Jan Kieler blev valgt til bestyrelsen
Suppleant: Jørgen Mørup var ikke til stede, men har ytret, at han gerne vil være
suppleant.
Det var ikke muligt at finde en 2. suppleant.
Valg af revisor og suppleant
Peter Tygesen - genvalgt.
Evt.
Bestyrelsen spørger om forslag til tidspunkt for afvikling af generalforsamling?
Kommentarer: Vigtigt at tage højde for at medlemmer, der er på arbejdsmarkedet
ikke kan nå frem til kl. 16 en fredag. Forslag om at holde generalforsamlingen en
lørdag formiddag en almindelig weekend, eller i en af småferierne.
Generalforsamlingen blev afsluttet med en tak til de, som trådte ud af bestyrelsen ved
denne generalforsamling. Ikke mindst en tak til formanden Claus Toftgaard, for sit
initiativ til grundejerforeningen, men også en tak til Finn og Bjarne for deres indsats i
bestyrelsen.
Finn takkede for samarbejdet i bestyrelsen og gennemgik sine kvaler med at få
beskyttet naturen omkring Käveren. En kamp han vil fortsætte.
Dirigenten blev takket for assistancen.
Efter generalforsamlingen fortalte Lauritz Holm Nielsen spændende, om sit liv fra
dreng på Fanø til sommerhusejer i Sønderho.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og fastsatte datoen for den ekstraordinære
generalforsamling.
Konstituering af den nye bestyrelse:
Fornavn

Efternavn

Sommerhus adresse

Mail adresse

Bestyrelse

Anton

Pedersen

Skræddermarken 38

ellenanton@turbopost.dk

Formand

Claus-Ulrik

Christiansen

Præstens Toft 1

mail@kluc-vinklub.dk

Næstformand

Jan

Kieler

Kåverdalen 12

Bestyrelsesmedle
janmosbechkieler@gmail.com m

Dorthe

Lodberg

Kukkedal 7

dolodberg@gmail.com

Sekretær

Aage

Gram

Vester Storetoft 38 B

aageggram@gmail.com

Kasserer

Jørgen Stig

Mørup

Lodne Bjerge 2 B

jm@moerup-stof.dk

Suppleant

Tygesen

Peter

Sønderho Strandvej
66

peter@tygesen.dk

Revisor

Dato for ekstraordinær generalforsamling:
Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00, hos Anton Pedersen, Skræddermarken 38, Sønderho. Indkaldelse følger.

