Generalforsamling søndag den 27. maj 2018 kl. 19 i roklubbens lokaler.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Peter Jordhøj, som udover at takke for valget noterede sig at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt.
Referent: Per Thorhauge – bestyrelsens sekretær.

2. Formanden aflægger beretning.
Vi er nu potentielt 77 husstande, der kan være medlemmer. Aktuelt 52 betalende medlemmer.
Mødt var 15 personer. Formanden redegjorde for antal af afholdte bestyrelsesmøder (6). Fortalte
at der havde været afhentet haveaffald den 13/10 og den 8/5 hos 5-6 husstande. Traileren
benyttes flittigt. Gl. trailer solgt. Der er aftalt velkomstinitiativ til nye tilflyttere. Claus Voss
orienterer nye beboere om foreningens arbejde og giver dem en flaske vin. 2/12 havde vi jul i
møllen. Godt besøgt. Vedr. kontingent har vi ”skippet” giroindbetaling. Der kan betales via
netbank, mobilpay eller kontant til kassereren.
Formanden redegjorde for forholdene ved Koppers. Der har været tale om kapacitetsudvidelse og
grænserne for hvor meget de må støje og i hvilket tidsrum (Vi har gjort indsigelse og sagen er
fortsat til behandling i Miljø-klage nævnet). Miljøministeriet har også givet tilladelse til en mere
fleksibel anvendelse af deres tanke.
Støjende sølvmågekoloni ved Koppers. Der vil i nærmeste fremtid blive foretaget en besigtigelse
for at klarlægge problemets størrelse.
Lugtgener i april. Koppers har erkendt at der var deres ansvar. Det skyldes at man har fået nyt
udstyr.
Ingen trafikale problemer i det forløbne år.
Det forventes at vi fortsætter med at hente haveaffald 2 gange om året. Julearr. i Møllen og
derudover forsøges arrangeret en virksomhedsudflugt til Koppers i September.
Spørgsmål: Peter Jordhøj spurgte ind til om vi har konstateret ”sort nedfald” i lighed med det man
konstaterede i marinaen. Det har vi ikke.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab for 2017 og kontingent for det kommende år.
Regnskabet gennemgået af kassereren. Regnskabet godkendt enstemmigt.
Kontingent fastsattes til fortsat at være kr. 100,4. Indkomne forlag
Ingen indkomne forslag.
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
På valg var: Kristian Angelo-Nielsen, Ansgarsvej 10, Per Thorhauge, Dyrehavevej 80 og som
suppleant, Ole Norenmann, Dyrehavevej 79, Ole ønskede ikke at genopstille.
Valgt blev: Kristian Angelo-Nielsen og Per Thorhauge og som suppleant blev valgt Jette Thorup,
Dyrehavevej 78.
6. Valg af to revisorer
På valg var: Jeanette Angelo-Nielsen, Ansgarsvej 10 og Martin Hoelgaard, Ansgarsvej 7.
Genvalg til begge.
7. Eventuelt.
Intet.

Godkendt af
Referent: Per Thorhauge, d. 11.6.18
Formand: Kristian Angelo, d. 27.6.18
Dirigent: Peter Jordhøj,

d. 30.6.18

