Referat fra den 29.4.2012 kl.10: generalforsamling i
Sønderballe Ejerlavs Beboerforening
sted: Bjørn og Evas gildesal
Sønderballe Hoved 10

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, forslag Henning
2. Bestyrelsens beretning – årets gang- foreningens udvalg – status
3. Behandling af indkomne forslag.(ingen indkomne forslag
modtaget)

4. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse.
5. Fastlæggelse af kontingent (aktuelt 100,- kr. pr. voksen årlig)
6. Valg af bestyrelse og suppleant: Carsten (genopstiller) og Lene
(ønsker ikke genvalg)er på valg. Dvs. 2 bestyrelsesmedlemmer +

7. Valg af revisor: Carl Heinz (genopstiller)
8. Eventuelt.

Tilstede: 12 stemmeberettigede tilstede ud af
Referent: Jutta
Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed til ære for Krista Ejlersen, der
døde her til morgen.
Derfor blev generalforsamlingen flyttet ned til Carsten i stedet for.
Ad pkt. 1 – valg af dirigent Karl Erik foreslås, Henning trækker sig. Karl Erik bliver
valgt. Det konstateres af dirigenten, at generalsamling er lovlig indkaldt.
Dagsorden bliver gennemgået og bliver accepteret.

Ad pkt.2
Formandens beretning ved Lene: Der har været julemarch Kalvø rundt,
julearrangement med Diernæs- Hoptrup med bl.a. fakkeloptog. I december blev der
desuden afholdt ekstraordinær generalforsamling for at vedtage budget for 2010,
fastelavnsfest hos Carsten, strandrensning,
Der er købt 50 sangbøger,
Fremadrettet er der loppemarked på strandgården den 4.5.12,
sommerfest er arrangeret til den 9.6.12 på lejrskolen,
Kalvømarch den 15.12.12
Hjemmeside.:
Den gamle hjemmeside er nedlagt, der er desværre problemer med det nye
webhotel, da support er mangelfuld. Serveren er overtaget fra tidligere firma, men
er udvidet nu og kører på et andet webhotel. Før påske kørte det på det gamle
webhotel. Det tager flere måneder at flytte webadressen, hvorfor Carsten har strakt
sig langt med at siden ikke kører. Han vil prøve om vi kan få frigivet vores adresse før
tid og prøve en anden udbyder.
Kommunikation foregår derfor indtil videre via e-mail eller skriftlig.
Forslag til kommunikation kunne være en opslagstavle fx sprøjtehuset, hvor nyheder
også kan annonceres.
Fibernet er på vej, ikke alle er koblet på endnu
Vejudvalg Eva og Mette – der er søgt om de ”røde piger”, men vi blev fravalgt,
der arbejdes på et busskur sammen med Ebbe S.
Thorkild oplyser om at der ikke sker så meget i udvalget og der er overvejelse om at
nedlægge udvalget
Festudvalg. Thorkild oplyser om, at han håber på at der kommer mange. Der vil
blive udsendt indkaldelse ud med henblik på tilmelding til festen. Thorkild spørger
foreningen om vi ejer en grill til at stege grise. Grillen står ved Leo og blev lavet i
forbindelse med en fest i foreningen. De udgifter der var til grillen dengang blev
betalt af foreningen.

Thorkild: spørger til det der er behandlet omkring ranker + blomster ved den
ekstraordinære generalforsamling. Der oplyses om, at ændringer kun kan vedtages
ved en ordinær generalforsamling, hvorfor beslutningen fra 2010 fortsat er
gældende. Der henstilles til bestyrelsen at komme med et ændringsforslag til næste
generalforsamling. Desuden opfordres medlemmer til at gøre opmærksom på
hvornår der fødsler, konfirmation, begravelse så ingen bliver glemt.
Ad pkt.3 – springes over
Ad pkt.4 – Carsten gennemgår regnskabet for 2011:diverse beholdninger er ikke
opgjort så som fx sangbøger. Der er en bemærkning til, at en person betaler for
meget i kontingent, hvorfor disse penge (1100 kr.) ikke medregnes i budgettet.
Thorkild spørger til om den mindre medlemskontingent skyldes (i alt 12) restance /
nogen, der har meldt sig ud. Det er mange. Carsten oplyser, at nogen af tallene
skyldes manglende betalt kontingent.
Det er positivt, at der er et overskud på kontoen.
Da beboerforening har været rundt og lavet en forhånds-tilkendegivelse til fibernet
ca. 80 -90 hustande vil foreningen muligvis modtage 750 kr. pr hustand
Regnskabet godkendes

Ad pkt.5 – uændret beløb. Dvs. 100 kr. per voksen – godkendt

Ad pkt. 6 – Niels har måttet melde afbud til bestyrelsesmøder og han trukket sig
helt, hvorfor Jutta rykkede op i bestyrelsen.
Jutta forsætter i bestyrelsen (1 år) og Carsten(2år) er foreslået og valgt
Connie ønsker valg (2år) og bliver valgt til bestyrelsen
Karl Erik ønsker valg som suppleant (1 år) og er valgt
Ad pkt.7 – Carl Heinz er genvalgt

Ad pkt. 8: e-mail liste bør revideres, husk at give besked om ændringer.
Hjemmesider skal være kommunikationsvej for medlemmer, der arbejdes på, at
siden kommer op at køre. Forslag at lave opslag på Campingpladser omkring gåture
udsigtsposter i området.

Der afsluttes med en sang fra de nye sangbøger:
Nr. 133. ”Kom Mai du side milde..”

Referat godkendt via e-mail den 25.5.12 af
Karl Erik Olesen

