
Referat for den ordinær generalforsamling den 14.05.2015
iFLS Fyrremose

Sted: Knøs Gård, Vestervej 1-3, Hørup-Hav - 6470 Sydals - kl. 13.00

a) Valg af dirigent.
al. Der blev valgt Jan Høher-Larsen, 102, som dirigent.

31. Peter Frøslev - 74, havde nogle kommentarer.

a3. Jan Høher-Larsen nedlagte sit hverv som dirigent.

a4. Sabine Schulze-Lorenzen, 114, blev den nye dirigent og efter flere kommentarer blev
generalforsamlingen erklæret som lovlig indkaldt.

b) Optælling af stemmeberettigede og fuldmagter.

bI. 14 Fremmødte
4 Fuldmagter

c) Formanden aflægger sin beretning.
cl. Her var der nogle kommentarer og generalforsamlingen ønsker at bestyrelsen

præciserer over for kommunen, at hverken en formand, en bestyrelse, H&G eller et
vandløbsudvalg har ret til at bestemme et projekt, som kræver en høringsrunde og
kræver penge fra de enkelte medlemmer.

c2. Formanden kan dokumentere, at Fyrremose allerede til vandløbsudvalgsrnødet,
ønskede at kommunen bl.a. skulle gøres opmærksomme på det.

e3. Bestyrelsen udformer et brev til kommunen. Heinz Gordon Wolf, og Peter Frøslev vil
gerne komme med forslag til tilføjelser, som bestyrelsen kan tilføje.

e4. Der blev forslået i tråd med, hvad bestyrelsen har af planer, at afholde et møde hvor
vandløbsproj ektet bliver drøftet og forklaret af en faglig person. Her blev der forslået,
at man inviterer Hans Erik Jensen fra kommunen. Der herskede enighed om, at
nytteværdien for Fyrremose er yderst tvivlsom og at vi skal sikre os, at der ikke bliver
betalt for projekter, som om kort tid er enten overflødig eller bliver betalt afEU
midler.

eS. Da Landsforeningen ikke med sikkerhed kan yde det vi forventer, kan det være
nødvendigt med faglig assistance udefra. Bestyrelsen vil undersøge og drøfte
mulighederne. Tidshorisonten er dog kort, da vi ikke kan og skal miste kostbar tid.

e6. Peter Frøslev spurgte til om det gamle pumpelag er nedlagt?
Dette er ikke til at besvare konkret, da der i pumplagets referat fra
generalforsamlingen er flere tolkninger muligt, samt at §44, stk. 2 forskriver:
§44. Inden ophævelse af et pumpelag fastlægger vandløbsmyndigheden de fremtidige
ofvandinqsfomold inden for pumpelagets område.
Stk. 2. Når arbejderne til sikring af de fremtidige afvandingsforhold er udført og pumpelaget
har opfyldt sine økonomiske forpligtelser herved og efter § 42, ophæves pumpelaget.

e7. Bestyrelsen blev bedt om, at skrive til kommunen for at få et klart svar.
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e8. Bestyrelsen blev bedt om at undersøge flere mindre ting, omkring vedligeholdelse af
vejene.

e9. Beretningen blev taget til efterretning.
Formandens beretning vedlagt.

d) Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne foreningssår til
godkendelse ..

dl. Der var få bemærkninger.

d2. Regnskabet blev godkendt!

e) Indkomne forslag:
el. Vedtægtsændringer (se bilag påhjemmeside)

l. Der var flere kommentarer til de nye vedtægter. Til trods af, mange
muligheder, for at komme med input og ændringer, kom disse først til
generalforsamlingen.

II. Diskussionen blev afkortet med afstemning om godkendelse af de nye
vedtægter.
Den nødvendige 2/3 dels flertal blev ikke opnået.
Dermed blev forslaget forkastet.

e2. Vedligeholdelsesfond - vedligeholdelse afvej, dræn og andre eventuelle
nødvendigheder.

l. Forslaget blev trukket tilbage.

e3. Fastsættelse afkontingent

I. Bestyrelsen forslår uændret kontingent.

II. Godkendt

e4. Bestyrelsen forslår, at hvert medlem årligt betaler 100,- DKK, som indsættes på
vedligeholdelsesfonden.

I. Godkendt og gyldig fra 2016.

t) Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant med navneangivelse.
fl. Valg af formand. Sabine Schulze-Lorenzen er på valg. Bestyrelsen forslår genvalg

I. Sabine blev valgt for 2 år

fl. Valg af bestyrelsesmedlem. Bent Petersen er på valg. Bestyrelsen forslår genvalg

l. Bent blev valgt for 2 år

f3. Valg af bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen forslår Osvald Bock

l. Osvald blev valgt for l år

f4. Valg af suppleant til bestyrelsen. Gerd Petersen er på valg. Bestyrelsen forslår
genvalg

I. Gerd havde ikke givet sit tilsagn endnu og kunne derfor ikke vælges.
Bestyrelsen skal spørge Gert og ellers fmde en anden suppleant
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II. Gerd er valgt for l år.

f5. Valg af revisor og suppleant med navneangivelse.

I. Valg af første revisor Thomas Thomsen.
Da de nye vedtægter ikke blev godkendt forbliver Thomas som revisor, da han
er valgt for 2 år til 2016

f6. Valg af anden revisor

I. Heinz Gordon Wolfblev valgt for 2 år.

Il. Valg af revisor suppleant.

I. Pussy Janischefska blev valgt for l år.

g) Eventuelt
gl. Osvald introducerede hjemmesidens nye faneblad, KOMMENTARER TIL

VANDLØBSSAG som er en "BLOG".

g2. Sabine informerede om muligheden for, at oprette en database, som kan virke som en
slags Nabohjælp.

I. Der oprettes en database med medlemmers:
Navn, Husnummer og telefonnummer
Sådan at medlemmerne kan kontakte bestyrelsen, hvis de opdager usædvanlige
ting ved et sommerhus. Bestyrelsen vil så hurtigst muligt tage kontakt til
husejeren, så nødvendige skridt kan tages.

II. Derfor: Vil du gerne have, at andre medlemmer lige holder et vågent øje med
dit hus og at du hurtigt kan få besked, så send en mail til
sabinemsl@gmail.com med dit Navn, Husnummer og telefonnummer.

g3. Vej dag: Der holdes vej dag den 6.6.2015 kl. 10.00. Vi mødes ved den lille skov.

Tak for god ro og orden

L /I--~_:
Dirigent_I<----L-t_CL--=."---,-_

t2t~o-P--
I'

Formand:------------------------------

Referent:
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