
Referat for

Generalforsamling 2016 FLS Fyrremose den 14.05.2016

Biblioteket i Hørup Hav, Knøs Storesal, kl. 10.00 til 13.00.

Formanden bød velkommen.

A. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Tommy Mikkelsen.
Tommy blev valgt.
Der blev ønsket et valg af referent.
Osvald som er foreningens sekretær havde ingen modkandidater og blev valgt.
Der var 21 stemmeberettiget og 3 fuldmagter. Dermed i alt 24 stemmer.

B. Formandens beretning
Se "Formandensberetning GF 201 6.pdf'

Der var enkelte spørgsmål og svar. Bl.a.

- Det står i vedtægter, at skyldige beløb skal efter to rykkere sendes til inkasso, og
bestyrelsen må ikke se bort fra dette.
Formanden svarede, at vi heller ikke vi se bort fra det, men at vi håber, at der igennem
dette referat bliver klart for alle, at man skal betale kontingent og at vedtægterne foreskriver
inkasso og dette for skyldnerens regning.

- Formandens beretning var meget lang og om formanden tror at forsamlingen kan
forstå alle de oplysninger?
Svar: Det fleste ting er blevet oplyst hen ad vejen på hjemmeside og i nyhedsbreve og
bliver bare uddybet i beretningen. Og ja, formanden tror, at man derfor kan følge med i

beretningen.

Et medlem var ikke enig i, at bestyrelsen ikke kunne vide, hvad medlemmerne ønsker
omkring genoptagelse af vedtægtsændringer, da vedkommende selv har givet et bud
på rettelser og arbejdsmateriale til bestyrelsen. Fremsendt i august 2015 og spurgt
til, den 04.05.2016

Formandens svar: Det er korrekt, at der er kommet et nyt udkast, med til dels meget små
rettelser. Forespørgslen som ikke blev opfattet som en forspørgelse, den 04.05.2016 var
efter udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen. I det nye udkast var der andre
punkter, som tilsidesatte medlemmers ønsker. Udover tidsmangel var det nye udkast ikke
helt bare at gå til, da der ikke var markeret, hvor der var ændringer i forhold til bestyrelsens
og medlemsmødets deltagernes udkast. Dette set i perspektiv af det arbejde vedr. nye
vedtægter, se beretningen, har bestyrelsen ikke fremlagt vedtægtsændringer i 2016.
Ethvert medlem kan dog selv indsende forslag til generalforsamlingerne. Også omkring
vedtægtsændringer.

Der kom spørgsmål vedr. Referat fra generalforsamling 2015.

| 2015 fik bestyrelsen pålagt, at skrive til kommunen, for at få oplyst, om det gamle
pumpelag er nedlagt. Om dette er sket?
Formanden svarede, at vi havde generalforsamling den 14.5.2015 og havde et

' medlemsmøde den 6.6.2015 med Hans Erik Jensen, (Se referat: Sønderborg kommune,



Der kom spørgsmålvedr. Referat fra generalforsamling 2015.

,2015 fik bestyrelsen pålagt, at skrive til kommunen, for at få oplyst, om det
gamle pumpelag er nedlagt. Om dette er sket?
Formanden svarede, at vi havde generalforsamling den 14.05.2015 og havde et
medlemsmøde den 06.06.2015 med Hans Erik Jensen, (jvf. referat: Sønderborg
kommune, afd. Teknik og Miljø og medlem af bestyrelsen af både det nye og det
gamle pumpelag) hvor medlemmet selv havde spurgt til dette. Svaret er også til at
finde i referatet fra medlemsmødet, 06.06.2015. Det var nedlagt, men nogle
teknikaliteter manglede. Bestyrelsen kunne ikke se berettigelsen, at skrive et
særskilt brev, efter mødet, omkring emnet.

Dirigenten påpegede, hvis der var flere spørgsmål/svar til referat GF 2015, skulle
det komme under eventuel.

C. Regnskab
Kassereren aflagte regnskab.
Kassereren oplyste om forskellen mellem 64 x 400,- (25600,-) og det opførte beløb
26400,-
Det er de 2 skyldige kontingenter af to matrikelejere, 2014 som endnu ikke har
kunne inddrives.

Der var spørgsmålet vedr.

Der var et ønske om mere information vedr. de enkelte poster i regnskabet.
Svar: Vi skal ikke glemme, at det er en lille grundejerforening, som ikke er underlagt
de samme strenge krav som virksomheder, som drives som erhverv.
Kassereren tilbød, at hvis det ønskes, kan man ifremtiden scanne alle bilag og

sende ud til medlemmerne.

Det blev der ikke kommenteret på.

De i regnskab opførte 6000,- kr. manglende kontingent.

Der er sendt rykkere ud, se beretningen, og er til største del indbetalt nu.

Der blev bemærket at der var en nul linje ved generalforsamlings udgift
2015. Enten var der udgifter ellers behøvede man ikke at opføre en post, hvor
der ikke har været udgifter.

Svar: Formanden har ikke opkrævet nogle beløb for generalforsamlingen og derfor
havde forening en gratis generalforsamling 2015.

Vejfonden og hvorfor den ikke er opført?

Svar: Pengene er brugt. Man kunne have opført en nul linje.
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Der blev spurgt hvor asfarten er blevet tagt ud, da man ved en rundgang i
Fyrremose ikke kunne finde det på kvitteringen angivede ,,Ab 6t,'.

Svar: Kvitteringen vedrører, som sidste år besluttet, asfaltarbejde i svinget ved den
lille skov. Der var indhentet tilbudspris på 8000,- kr. Da "Lemminkåinen; dog var
meget længe om, at udføre ordren, forhandlede bestyrelsen sig ned til 5000,- kr.
At virksomheden selv har kaldt det 'Ab6t" har bestyrelsen ikke anset som et
problem.

Et medlem spurte, om vi havde opfyldt ønsket, fra sidste års
generalforsamling, om budget.

svar: Kassereren delte en 5 års prognose ud, som blev gennemgået. se ,,5 års
prognose"

Godkendelse af regnskab

Der blev ønsket skrifilig afstemning.

Ja 19 stemmer
Nej 5 stemmer
Regnskabet blev godkendt

En af de stemmeberettigede fortod generalforsamlingen og derefter var der 23
stemmeberettigede.

D. Bestyrelsens forslag:
Formanden modtager Kr. 1000,- til dækning af div. små udgifter.
Motiveringen var, at formanden bruger mange gange sine egne ressourcer uden at
skrive en regning. Hvis der skrives en regning for hvert lille ting, bliver det
væsentligt dyrere for foreningen. Bemaerkninger at det er ulovligt, at give penge
skattefri er ikke korrekt. Der må gives, iflg. SKAT og ligningsvejleOningen, op tit Kr.
1400,- til kontorarbejde og Kr. 2350,- for andre opgaver, i ån s[attefriåp til Kr.
3750,- kr. Så de Kr. 1000,- er et meget beskeden beløb. Formanden kvitterer
selvfølgelig ved modtagelse.

Der blev ønsket skrifflig afstemning.
Resultat:

For forslaget stemte 1g
lmod forslaget stemte 5
Forslag er vedtaget
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E. Indkomne forslag:
1:

Fra Heinz Gordon, Fyrremose 72.

"Som jeg nævnte på beboermødet, går jeg ud fra, at indsigelsen imod
partsfordelingen er et fælles anliggende for vores del af Fyrremose, selvom den

formelt skal indgives af de enkelte grundejere.
Derfor er det en forudsætning for min indbetaling, at den kommende
generalforsamling i FLS opfordres til at godkende, at foreningen betaler for
indsigelsens udfærdigelse og gennemførelse. Dette bør således figurere som
forslag på indkaldelsen til generalforsamlingen og fremgå af næste års budget. "

Forslag blev trukket tilbage.

2.

Der kom to mails inden generalforsamling til alle medlemmer.

Bestyrelsen satte disse mails under indkomne forslag, hvis indholdet ønsket drøftet.

Dette var ikke tilfælde, da den ene afsender ikke var mødt og heller ikke havde
sendt en person til fremlæggelse.

Den anden mail var sendt som tilkendegivelse.

Begge mails drøftelse fandt dermed ikke sted.

F. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentforhøjelse på Kr. 100,-dvs. kontingentfremoverblivertil Kr.600,-

lfølge 5 års prognosen kan der forventes større udgifter til asfalt og drænudgifter.
Pengene skal bruges til de forventede nødvendige udgifter i vejfonden.
Beslutningen er om vi vil spare op fra 2016, til de udgifter eller om medlemmerne
ønsker en større engangsudgift. Hvis det viser sig, at udgifterne ikke bliver så højt
som vist i prognosen, kan det anbefales, at man justerer kontingentet ned igen.

Der blev ønsket skriftlig afstemning.

Ja 16
Nej 7
Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen udsender opkrævning på | alt 200,- kr. (Vejfonden besluttet på GF.
2015 på 100,- kr. og øget med 100,- kr. i 2016.)
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G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant med navneangivelse.

Kassere Jan Høher-Larsen, bestyrelsen forslår genvalg.

Der blev ikke opstillet modkandidater.

Jan blev valgt for 2 år. (2018)

Bestyrelsesmedlem Osvald Hansen Bock, bestyrelsen forslår genvalg.

Der blev ikke opstillet modkandidater.

Osvald blev valgt for 2 år. ( 2018)

Bestyrelsesmedlem Ole Johannsen, bestyrelsen forslår genvalg.

Der blev ikke opstillet modkandidater.

Ole blev valgt for 2 år. ( 2018)

Suppleant Gerd Petersen, bestyrelsen forslår genvalg.

Der blev ikke opstillet modkandidater.

Gerd blev valgt for 1 år. ( 2017)

H Valg af revisor og suppleant med navneangivelse.

Revisor:

Thomas Thomsen, bestyrelsen forslår genvalg.

Der blev ikke opstillet modkandidater.

Thomas blev valgt lor 2 år. ( 2018 )

Suppleant:

Cecilie Janischefska (Pussi)

Der blev ikke opstillet modkandidater.

Pussi blev valgt for 1 år. (20'17 |

Direkte efter valg af suppleanten fratrådte revisoren Heinz Gordon Wolf.

(Valgt 2015 til 2017)

Dermed kom Pussi til at tiltræde som revisor med det samme. Efter drøftelse, om
der skulle vælges en ny suppleant fandt man frem til, at frafalder en revisor tiltræder
suppleanten. Indtræffer endnu et frafald, skal der indkaldes til en ekstra ordinær
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generalforsamling. Dermed er der nu en revisor og en revisorsuppleant, som skal
revidere regnskab 2016.

l. Eventuelt.
Et medlem kom med en kommentar til nogle udtalelser og oplevelser.
Han ønsker ikke at skulle vælge side, holde med den ene eller den anden.

Han påpegede, at de havde købt sommerhus for at nyde. Man kan være tilfreds
eller utilfreds med en bestyrelse. Er man utilfreds så har man muligheden for, enten
at acceptere den bestyrelse som nu er der eller også finde et flertal og selv gå i

bestyrelsen.

Vedr. Kommunens beslutninger er hans erfaringer, at når de beslutter noget, så

kommer man ikke udenom, at acceptere til sidst.

Efter sigende har der været fester og sjov i foreningen. Det kunne han ønske sig

noget af.

Formanden meddelte, at det var en god ide og bestyrelsen vil gerne være med på

det, hvis der er tilslutning og nogle medlemmer som vil give en hånd.

Der blev kommenteret på inkasso inddrivelse. Selv om der står i vedtægterne, at
det er til skyldnerens regning, opkrævningen bliver sendt til inkasso, så skal man

være klar over, at foreningen kan komme til at sidde med regningen til sidst
alligevel. Og det kan blive dyrt.

Dirigenten påpegede, at krav om inkasso er nedskrevet i vedtægterne og at man

derfor ikke uden videre kan frafalde at opkræve gennem inkasso.

Tak for god ro og orden !

Dato )2 0 6, tLUnderskrift Dato Underskrift

2(- ttr 'tt
,-,"-*dLad-

Dirigent Tommy Mikkelsen Referent Osvald Hansen Bock
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