
Referat fra generalforsamling FLS Fyrremose 30.04.2017:

1) Valg af dirigent:
Bestyrelsen forslog Tommy Mikkelsen.
Tommy Mikkelsen blev valgt

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovlig indkaldt iflg. vedtægterne.
Der var 18 stemme berettige medlemmer inkl. L fuldmagt.

2) Formanden aflægger sin beretning.
Kan læses iformandens beretning
Spørgsmål:
Bliver der gjort mere ved hvidtjørnen ved stranden, da den kommer op igen? Kommer der sort
plastik over?

Svar:
Det er egentlig landvindingslagets opgave, men vi er ikke sikker på at De holder den tilstrækkeligt
ned. Sort pløstik er den mest kendte løsning. Vi holder øje med væksten.

Beretningen godkendt

B) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år:

Der er en stor regning og det er konsulentudgifterne.

1) Bestyrelsen har opdelt udgifterne ifølge: Referat medlemsmøde Knøssård 2.4.16 Hvor der blev
dannet en frivillig indsigelse gruppe.
Alle udgifterne efter mødet blev beregnet på indsigelsesgruppens regning og alt andet, før
medlemsmødet er udgifterne for foreningen.

Dette i tråd med mandatet fra Medlemsmødet 02.04.2016, og Generalforsamlingen2ll6.

Spørgsmål: Hvorfor er der ikke flere, end 33 som har indbetølt Kr.1.000?
Svar Indbetalingen varfrivilligt, så bestyrelsen kan ikke opkræve yderligere af medlemmerne.

Skyldig kontingent:

2) Skyldig kontingent er nede på Ifr. 1.200. Opkrævning for de Kr. 200 skete først i november 2016 og
ikke alle nåede at betale inden 3l .12.16
Vi kan opkræve gennem vandværket, men det vil koste Kr. 1.920, dog uden garanti for, at pengene

kommer ind. Vandværket gør ikke andet end at opkræve. Det vil sige vi laver et minus, når
vandværket opkræver.
Bestyrelsen er stadig indstillet at gå den blide vej. Vi vil hellere tage ud og tale med den enkelte.

Generalforsamlingen bakkede bestyrelsen op, at det var den bedste løsning på nuværende tidspunkt.

Regnskabet blev godkendt.

C) Bestyrelsens forslag:

1) Skal der arbejdes på indkøb af hjertestarter i Fyrremose?
Afstemning: 5 for.
Forslag forkastet.

2) Tilskud til Birkemose hjertestarter.
Ingen stemte for.

3) Oprettelse af festudvalg
Ingen tilslutning. Det er dog ingen hindring for, at medlemmerne selv inviterer til fest.

4) Medlemsmøde omkring Birkepøl projektet.
' 100 7o tilslutnins.



D) Fastsættelse af kontingent.
D er er tlertal for at ko ntin gent forts ætter uæn dret.

E) Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant med navneangivelse.
Formand Sabine Schulze-Lorenzen, 1 1 4, blev genvalS t\l 2019 .

Bestyrelsesmedlem Bent Petersen, 1 088, blev genval gt til 2019 .

Suppleant Gerd Petersen, 64, blev genvalgt til 2018.
F) Valg af revisor og suppleant med navneangivelse.

Revisor:
Thomas Thomsen, 92,blev genvalg til 2018.
Cecilie Janischefska (Pussi), 60, blev genvalgt til2019.

Suppleant:
Anne Marie, 126,blev valgt til 2018

G) Eventuelt.

Der bemærkes af et medlem, at alle medlemmer har modtaget en mail, hvor der spørges til regnskabet.

Medlemmet og generalforsamlingen er enig i, at der under regnskabet er givet fint svar på dette.

Bestyrelsen bemærker, atman selvfølgelig er velkommen at vise interesse, men at man enten selv møder

op til generalforsamlingen, for at stille spørgsmål eller også, ifølge vedtægterne, kan sende en person, til
at fremføre ens synspunkter. Bestyrelsen kan ikke afse ressourcer til, at forklare enkeltvis og skriftligt til
enkelte medlemmer. Mundtlise henvendelser kan dos næsten altid besvares.

Dirigenten takkedefor god ro og orden.
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