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Referat fra generalforsamlingen d. 27.juni 09 i grundejerforeningen Veddingebo

1. Valg af dirigent og referent
Peter Viereck blev valgt til dirigent og referent.
De fremmødte præsenterede sig kort.

2. Formandens beretning
Kristian Septimius Krogh orienterede om, hvad der er sket siden sidste
generalforsamling.
Først ønskede formanden velkommen til de nye beboere, der er flyttet til
vejen i årets løb. Velkommen til Jane Lykke og Leon Samsø Pedersen i nummer 4,
samt Svend Pedersen og Annie Mylenberg i nummer 23. Også et farvel til
foreningens ældste medlem, Karsten Kampmann fra nummer 13, der er død i det
forgangne år. Familien har overtaget huset.
Så et kort indlæg om det evigt aktuelle emne: træfældning. Formanden gjorde
opmærksom på, at det ikke er hverken hans eller resten af bestyrelsens hensigt at
påtage sig at aftale fældning af træer. ”Rødvinsmetoden” anbefales som bedste
middel til at gøre naboer mere positivt indstillede overfor fældning.
Der har i årets løb været indbrud i en række udhuse. Formanden henstillede,
at beboerne på vejen af og til gik en tur ind omkring naboernes huse for at opdage
evt. opbrudte døre og/eller vinduer og i givet fald give ejeren besked.
I debatten efter formandens beretning kom følgende synspunkter frem:
-

Vi skal huske at gøre nye beboere opmærksomme på foreningens
hjemmeside www.veddingebo.dk , herunder de etiske
fællesskabsprincipper
Såvel ejere som eventuelle lejere og håndværkere skal respektere disse
principper, f.eks. forbud imod bål på stranden, begrænsninger i brug af
støjende maskiner i weekenden og i ferieperioden

-

Det påhviler ejer at informere håndværkere og lejere om reglerne.

3. Regnskab
Sven Erik fremlagde regnskabet for 2008, og gav tallene nogle ord med på vejen.
-

-

-

I 2008 har vi store restancer, der delvis skyldes at foreningen gik over til en
Netbank-løsning og udsendelse af opkrævning via e-mail. Fra i år går vi
tilbage til det gode gamle system med girokort – der selvfølgelig kan
betales via Netbank.
Sven Erik rykker de, der endnu mangler at betale for 2008.
Vi har i 2008 haft omkostninger, primært til vedligehold af vejen og
strandengen, der væsentligt overstiger foreningens indtægter, så balancen
svinder ind. Vi må forvente, at disse omkostninger ikke bliver mindre
fremover. Der er dog endnu ikke noget akut problem.
De samlede kontingentindtægter for 2008 er på ca. 7.000 kr. mens
udgifterne i 2008 var på ca. 16.000 kr. Derfor må vi forberede os på en
gradvis regulering af kontingentet i de kommende år.
Et forsigtigt rundspørge viste, at der ikke ville være større modstand imod
at øge kontingentet til 300 kr/år fra 2010.

Bestyrelsen vil på næste års generalforsamling komme med en plan for
foreningens økonomi på længere sigt.
4. Valg af bestyrelse
På valg var formanden, Kristian Septimius, der accepterede genvalg, hvilket straks
skete med akklamation.
5. Valg af revisor og suppleant
Mette Søvndahl modtog genvalg og Jørgen Ramsted blev genvalgt som suppleant.
6. Fremlægning af forslag fra arbejdsgruppen ”Strandeng”
Sidste års projekt for Strandengen er nu gennemført og der blev fra flere sider
udtrykt tilfredshed med resultatet.
Vedligehold af Strandengen blev diskuteret, og formanden kunne oplyse, at det
allerede var aftalt med Kim, at han skulle slå de fritlagte arealer nogle gange i
løbet af sommerhalvåret.
7. Indkomne forslag
Der er indkommet et enkelt forslag:

a) Etablering af en plads for opbevaring af surfboards, kajakker m.v. Forslaget
belv vedtaget og implementeret under arbejdsdagen – dagen efter
generalforsamlingen. Fremover bedes surfboards og småbåde henlagt på denne
plads i bunden af den første rydning vest for bænken.
Samtidig benyttede formanden punktet til at indskærpe, at ALLE joller påføres
navn / adresse!
8. Kontingent
For 2009 er kontingentet uændret 200 kr., men det forventes at stige i de
kommende år for at få bedre balance imellem indtægter og udgifter.
9. Evt.
Der var ingen emner under dette punkt
Herefter deltog flere fra forsamlingen i den fælles picnic med lækker sammenbragt
mad og drikke.
Alle ønskes hermed en god sommer!
NB. Der kom i øvrigt rigtig mange til arbejdsdagen på Strandengen dagen efter. Vi
var 18. Det var dejligt og der blev ydet en fortræffelig indsats. Mange sten er
blevet fjernet fra badearealet, ”stenhøfterne” er blevet genetableret, ligesom krat
og græs er blevet trimmet, bænken blevet malet på stranden ligesom ”den
hemmelige bærsti” nu er genåbnet. Stor tak til alle fremmødte.
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