
G ru nd eje rfo ren i ngen Torne rosebugten

Bestyrelse: Irene Ludvigsen
Claus Petersen

Ian Sander Fredriksen
Per Willaume Andersen
Iens Gierding

Therosevej 7

Stokrosevej 1

Stokrosevej 4
Minirosevej L

Therosevei L4-L6
Referent: Jens B. Gierding

G ene ralfors arn I in g i Gru nd ej erfore ni n ge n'f ornerclsebugten
10-06-2018 klokken 10.00 i Odden forsamlingshus

DAGSORDEN

L. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet er vedlagt.

4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget.

Budgetforslag er vedlagt.

Bestyrelsen foreslår at vi fastholder kontingentet på 800 kroner om året.

5. Orientering om foreningens persondatapolitik
6. Forslag fra medlemmerne

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag

7. Valg til bestyrelsen. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Claus Petersen og |an Sander Fredriksen genopstiller

a. Per Willaume Andersen genopstiller ikke som bestyrelsesmedlem
8. Valg af to suppleanter

Peder Frandsen |acobsen og Lisbeth Møller-Madsen ervillige til genvalg

9. Valg af to revisorer:
Lars Winther og Ole Løfgreen |acobsen ervillige til genvalg

L0. Eventuelt

BILAG:
'1.. Resultatopgørelse perioden 1. april 20L7 - 31. marts 2018 & Balance pr. 31. marts

2018.
2. Forslag til budget 2018-L9 og20L9-20.

Dagsorden med bilag udsendt med indkaldelsen til Generalforsamlingen.
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G ru nd eje rfo ren i ngen Torne rosebugten

Sekretæren noterede de fremmØdte medlemmer ved ankomst:

20 stemmer og29 deltagere

Ad 1. Valg af dirigent

Nick Andersen, Therosevej 7 blev valgt.

Det blev konstateret at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt:

Via e-mail: torsdag 24-05-2018 18:50

14 dage før er den27. maj 2018

Ad 2. Beretning fra bestyrelsen

Formanden aflagde beretning.

Spørgsmål til beretningen:

Vores nye pæle ved indgangene til stranden: er det cykel eller knallert?

Det er en knallert. Cykling: er tilladt hvis en almindelig rykel kan køre uden ekstra

hjælpemidler.

Kræver det andet skal det være på særlige stier.

Forslag: velkommen til området.

Til udlejning: opfordre til at informere lejere om hunderegler.

Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet er vedlagt.

Regnskab fra 1. april

Er underskrevet

Overskud på 46.000,-

Ingen er i restance.

6400 er ført tilbage fra naturpleje projektet.
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Veje og rabatter kommer først med i næste regnskab.

Naturpleje er blevet biltige og det er ikke blevet gjort helt som planlagt, men kan også komme

på næste år.

Medlemskab i Odsherred ISAGT) er nu opsagt.

Afsat penge til advokat som ikke har vist sig nødvendigt.

Ingen kommentarer til driftsregnskabet.

Det opfordres at medlemmerne tilmelder sig til betalingsservice. Kan gøres fra hiemmesiden.

Resultatet overføres til næste år.

Ingen spørgsmål og godkendt.

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastlæggelse af kontingent og godkendelse af

budget. Budgetforslag er vedlagt
Bestyrelsen foreslår at vi fastholder kontingentet på 800 kroner om året.

Budget:

Omkostninger til veje bliver lidt større end vi pleier.

Naturpleje bliver nødt til at have nogle til at lave noget på de større områder. Ca 35.000,- inkl
vore egne deltagelse

Opbakning fra Generalforsamlingen om et rådighedsbeløb på 10.000,- til hvad der måtte

komme op.

Budget og kontingent er vedtaget.

Ad 5. Orientering om foreningens persondatapolitik

Se beretning

Ad 6. Forslag fra medlemmerne
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag
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G ru ndeje rfo ren i ngen Torne rosebugten

Ad 7. Valg til bestyrelsen. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Claus Petersen og fan Sander Fredriksen genopstiller

a. Per Willaume Andersen genopstiller ikke som bestyrelsesmedlem

Nyvalg; |ens Skovgaard Schrøder, Minirosevej 1

Ad L Valg af to suppleanter
Peder Frandsen |acobsen og Lisbeth Møller-Madsen er villige til genvalg

Genvalg

Ad 9. Valg af to revisorer:
Lars Winther og Ole Løfgreen facobsen ervillige til genvalg

Genvalg

Ad L0. Eventuelt

Tale for Per [6 år i bestyrelsen) fra Irene

Veimand / vejansvarlig

Anders: Flere hjertestartere som hos Thommy Byskov: Hjerterstarter.

Kan stå ved Æblerosevej. Og bor her hele året.

Bestyrelsen vil tage det op. Se endvidere hjemmesiden i forbindelse med evt. hjælp

til medicinske spørgsmåI.

Indkaldelse til Generalforsamling blev diskuteret idet PostDanmark ikke er fremtiden. Ingen

beslutning idet, det kræver en vedtægtsændring
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Irene Ludvigsen
Formand

Nick Andersen
Dirigent
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