REFERAT
af generalforsamling i Veddingebo
11. juni 2011
1.
Jørgen Harling (M21) blev valgt til dirigent.
Lisbeth Solgaard Hansen (M24) blev valgt til referent.
2.
Formanden, Kristian Septimius Krogh, aflagde beretning. Beretningen medsendes som separat
dokument.
3.
Regnskabet kan ikke fremlægges. Vor kasserer, Svend Erik Bukholt (M16), var ikke til stede, men
har meddelt at han ikke har formået at få regnskabet færdigt i tide.
Vor revisor, Mette Søvndahl (M41) har kontrolleret beholdningen, som er:
Danske Bank kr 19.753,-. Giro kr 24.345,-. Der er ingen udstående fordringer, alt er betalt.
Desværre er der ikke udsendt opkrævninger for året 2010/11, hvilket har bevirket, at kun 3
medlemmer har betalt kontingent for det forgangne år. Mette benyttede lejligheden til kraftigt at
opfordre medlemmerne til straks at indbetale kontingentet på kr 300,- for 2010/11 til foreningens
bankkonto. FORENINGENS KONTO ER: 3566 3566 128551. VENLIGST HUSK AT PÅFØRE
NAVN OG HUSNUMMER.
Svend Erik har lovet at få regnskabet færdigt hen over pinsen, og når det foreligger, vil det blive
fremsendt. Generalforsamlingen tog disse oplysninger ad notam.
4.
Svend Erik har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen.
Mette meddelte, at hun var villig til valg, samt villig til at påtage sig hvervet som kasserer. Mette
blev enstemmigt valgt.
Jørgen Harling blev valgt som ny revisor. Kim, Kristian og Jørgen Ramsted Jensen (M10)
fortsætter i bestyrelsen.
5.
Pullerten er monteret til stor tilfredshed. Nøglen ligger i Leif Jensens postkasse (M42), hvor
postkassenøglen hænger i en snor inden i postkassen (den skal fiskes op). Jord omkring pullerten
er skyllet væk og fundamentet stikker op. Det vil blive udbedret på arbejdsdagen den 12. juni.
6.
Kristian har brugt meget tid på at jagte entreprenøren for at få udbedret vejen. Ove Sahlerts (M20)
anbefalede entreprenør Anders Jensen, Fårevejle Kirkeby, tlf 4010 8363. Alle håbede, at det ville
give et bedre resultat. Der blev talt meget om skrabning af vejmidte, opfyldning af vejspor med
skærver og cement/stenmel, frem og tilbage. Det blev aftalt at Kristian og Aage Hansen (M24)
skulle foretage et vejsyn på arbejdsdagen.
7.
Kontingentet blev fastsat til kr 300,-.
8.
Ingen.
9.
Intet.
Formanden takkede for fremmødet.

