REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG 3.MAJ 2015 PÅ CAFE
ROSE, DRONNINGMØLLE.
Ad. 1. Valg af dirigent: Søren Jensen, Birke Alle 2, blev valgt.
Ad. 2. Godkendelse af mødeindkaldelse og dagsorden: Godkendt
Ad. 3. Formandens beretning: Kopi vedlægges.
Der har ikke været problemer eller begivenheder af væsentlig art, så
beretningen blev
hurtigt enstemmigt vedtaget.
Ad. 4. Kassererens beretning samt godkendelse af regnskab: Kassereren
gennemgik regnskabet. Der var ikke nogen bemærkninger til regnskabet. Alle medlemmer
minus 2 har
betalt kontingent .
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad. 5. Fastsættelse af kontingent og vejbidrag 2016.
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingent kr. 300 og vejbidrag kr. 300, da
foreningens
økonomi er god.
Enstemmigt vedtaget.
Ad. 6. Orientering fra Vandværket:
Chr. Albertsen roste Vandværkets formand for hans store kompetence og
omkostningsbevidsthed. Vandværket har 1470 forbrugere, heraf har 750 moderne
vandmålere.
Vandspildet falder, og vandkvaliteten er stadig fin.
Projekter: Sammenlægninger ??? Måske tager kommunen over engang i
fremtiden ???
Vandværket har Generalforsamling 16.august på Villingevæk Gl. Skole. Det
anbefales
at besøge hjemmesiden Villingevand.dk, samt at give vandværket oplysning
om ens
mail.adr.
Ad. 7. Indkomne forslag:
A. Drøftelse af hønsehold:
Vore vedtægter kan ændres, men i så fald tager kommunens vedtægter over,
hvilket
Ikke kan anbefales.
Formanden foreslog en pragmatisk holdning, dog uden haner. Det bemærkes
at høns
Ikke spiser dræbersnegle.
B. Ingen forslag modtaget inden 1.marts.
Ad. 8. Valg til bestyrelsen:
Kasserer Frede Mølgaard og bestyrelsesmedlemmerne Steffi Schüren og Chr.
Albertsen
blev alle genvalgt.

Formanden takkede Willy Petersen (der ikke ønskede genvalg som revisor) for
lang og tro tjeneste på flere forskellige poster i bestyrelsen. I stedet blev Anita Wedel
valgt til revisor og Marilú Ebnér blev genvalgt. Som revisorsuppleant valgtes: Eske
Traberg Scmihdt, Poppel Alle 22 A.
Der blev valgt 2 bestyrelsessuppleanter for
et år: Søren Jensen, Birke Alle 2 og Kirsten Skovgaard, Pile Alle 16.
Ad. 9. Evt.: Stranden, der er i dårlig stand siden stormen i 2013," blev diskuteret,
og Søren Jensen havde talt med Bo Juul Nielsen fra Teknisk Udvalg, der ikke mener, der
er penge til udbedring i 2015.
Der blev spurgt om støvbinding. Problemet er undersøgt flere gange. Det vil koste Kr.
125,000.
Støvproblemet bliver mindre NÅR MAN KØRER LANGSOMT.
Formanden takkede for god ro og orden og sluttede mødet kl. 10.45.

