Referat fra generalforsamling i Fiskeriets hus den. 18-05 2013,

Dagsorden:

		1. Valg af dirigent.
		2. Bestyrelsens beretning ved Formanden.
		3. Godkendelse af regnskab for  Grunejerfoeningen.
		4. Fastsættelseaf kontigent.
		5. Nyt fra vejbidragskontoen.
		6. Regensab fra dræningslaugene.
		7. Indkomne forslag.
		8. Valg til Bestyrelsen.
		På valg er: Finn Karlsel, Gerda Damgård, Rigmor From Retz.
		9. Valg af Revisor- på valg er Arne Hansen.
		10. Eventuelt.


Verner startede med atbyde alle velkommen til generalforsamlingen.


1. Til dirigent valgtes Vibeke Nymark, som konstaterede at generalforsamlingen
var lovlig , og derfor beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning: Verner bød velkommen og glædes over at der var 70 fremmødte til mødet i dag.
Siden sidst er der sket mange ting, jeg vil her ridse de forskellige ting som er sket
Vi har fået en hjemmeside, som kan bruges til mange forskellige ting, både indkaldelse bekeder og anden information som vi alle kan se.
Vi har indkøbt en Scanner så vi kan tage imod næsten alt som skal scannes ind på hjemmesiden. Der er også lavet en gæstebog hvor i kan skive til bestyrelsen.
Vi har lavet en aftale med en der passer og opdaterer vores hjemmeside.
Møde med kommunen om hvordan de ønsker at området skal se ud fremover.
Internet kan godt lade sig gøre, ( air net ) se hjemmeside.
Renovationsbilernes akseltryk er blevet mindre så de skåner vores veje bedre.
PJP som holder vores veje i området, har flere gange været ude for at se på vores veje, de har sammen med os været tilfredse selvom vi har fået så meget regn.
Til efteråret skal vi forhandle kontrakt vedrørende vores veje igen, vi vil indhente tilbud fra en tre til fire stykker derefter tage en beslutning.
Fremover vil kommunen opkræve kontigentet til grundejerforeningen over skattebileten så det bliver nemere at håndtere.
Bestyrelsen har afholdt to møder i det fogangende år, hvor vi har drøftet mange ting
Vi har også undersøgt mange ting som var forespørsel fra den sidste generalforsamling, blandt andet internet, pladsering af skraldespand klipning af rabatter ved vejene, volde, solfangere på taget nedgang og til havet.
  
Der har desvære været flere indbrud i området, jeg har været i kontakt med politiet som meget gerne have  at vi anmelder når der har været indbrud. ( forsikring ) vi opfordres til at holde øje med hvad der sker og ring gerne til politiet hvis i ser noget mærkeligt.
En ny forening har set dagens lys, det er foreningen Lyngvig fyrs venner som arbejder på at få det fejene lys tilbage, i opfordres til at blive medlem af foreningen det koster 100 kr om året adressen er www. lyngvig fyr.dk.
Det var i store hele det var sket i år er der nogen som har spøgsmål til os håber jeg at vi kan svare jer på det, vi vil også i år opfordre jer til at komme med ting som vi skal arbejde med i bestyrelsen, alt kan bruges.
Jeg vil gerne takke alle dem som jeg har arbejdet sammen med i årets løb, der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.
Diregenten afbrød generalforsamlingen hvorefter Ivar Poulsen kom med et indlæg: 
Ivar poulsen kom og fortalte om hvad planer museet havde ved fyret og hvad de kunne tænke sig at lave for turister blandt andet en natur legeplads ved fyret, og udstillinger om området og dets folk, de ville gerne have os med til at hjælpe med forskellige ting som skal laves ved fyret ,der bliver mange forskellig ting som komer til at foregå ved fyret.
 Ivar Poulsen sluttede af med at understrege at det er vigtigt at vi hele tiden prøver på at lave nye tiltag her i området så vi kan trække flere turister til.
Derefter blev generalforsamlingen genoptaget.
3. Regnskabet for grundejerforeningen blev gennemgået af Jan. Der var få spørgsmål til regnskabet som Jan redegjorde for herefter blev regnskabet godkendt.
4. Fastsættelse af kontigentet. Uændret.
5. Orla orinterede om vejbidraget, fremlagde regnskabet som herefter overgår til grundejerforeningens konto.

6. Orintering og regnskab fra drænlauet Fyrmarken blev gennemgået og godkendt.
     Orintering og regnskab fra drænlauet Sivbjerg mose blev gennemgået og godkendt.

7. Indkomne forslag: Der var 2 indkomne forslag.

Et fra bestyrelsen om at  tilpasse vores vedtægter vedrørende indkaldelse til generalforsamling ( gammel tekst skriftelig til medlemmerne )
Ny  tekst via elektroniske medier, alt andet uændret.
Et fra Jens Vium angående trafiksikring på stik vejene, Jens undersøger muglighederne om det kan lade sig gøre ved vores veje.

8. Valg til bestyrelsen, på valg er Finn karlsen, Gerda Damgård, Rigmor From Retz.
Alle blev genvalgt.
9. Valg af revisor- på valg er Arne Hansen.
Arne blev genvalgt.
10. Eventuelt:
Under eventuelt kom der mange ting op jeg vil her nævne nogle af tingene.
Lapning af huller ved indkørsel til Sivbjerg og Fyrmarken.
Bedre grus til vejene, eventuelt stenmel til at blande i gruset.

Verner orinterede om at der var messe i Hv. Sande hallen omhandlende sommerhuse, tiltag til forbedringer, solfangere, tilbygning og ombygning.
Vi har fået et tilbud om askebrønd til ca 1000 kr.
Der er flere som har fået besked fra kommunen vedrørende deres skraldespande.

Ordinær generalforsamling slut.

Ekstraordinær Generalforsamling .

Efter pausen var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, med det ene punkt på dagsorden vedtagelse af bestyrelsens forslag om at ændre § 9 stk 3. til følgende: "Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel via elektronisker medier til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte."
Dette blev enstemmig vedtaget. 
Derefter afsuttede dirigenten den Ekstraordinær Generalforsamling.

				På bestyrelsens vegne.
				Rigmor From Retz.    


