Referat af Generalforsamlingen søndag d.12.maj 2019, Kl. 19.
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Martin Hoelgaard. Referent: Per Thorhauge.
Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt, hvorefter han gav ordet til formanden
2. Formandens beretning.
Formanden takkede for det fine fremmøde – i alt 19 personer og redegjorde herefter for
året siden sidste generalforsamling den 270518.
Vi er p.t. 54 husstande der er medlemmer. Det er ca. 70 % af de mulige. Oplyste at
foreningen efter generalforsamlingen er vært ved et lille traktement.
Der har været afholdt bestyrelsesmøder den 270518, den 150718, den 130918, den
260119 og den 020419
Der har været kørt haveaffald den 131018, hvor 5 husstande fik afhentet og den 070519,
hvor 3 husstande fik hentet. Det kan diskuteres om ordningen fortsat er relevant og evt.
skal afskaffes.
Traileren benyttes meget. Den har været til fri afbenyttelse for medlemmerne siden 2001
og vi er nu gang med at slide på trailer nr. 2. Man opfordres til at skrive sig i kalenderen
ved traileren på Avernakkevænget og respektere hvis nogen har reserveret traileren
forud. Det er sket et par gange at et medlem er gået forgæves fordi andre har taget
traileren på trods af en reservation.
Nye medlemmer får fortsat en orientering om foreningens arbejde af Claus Voss. De får
endvidere en flaske vin.
Jul i Møllen blev aflyst i 2018 da møllerparret ikke længere bor på stedet. Det har altid
været en stor succes. Møllen er solgt til Real Dania, der sætter den i stand. I januar
spurgte vi ind til om det kunne være muligt fortsat at anvende møllen til f.eks. Jul i
Møllen fremover. Man var positiv, men vi har endnu ikke fået en reel bekræftelse.
Møllen skal fremover være en museumsmølle og der skal også kunne males mel. Dog
ikke til alm. salg, men måske som ”museumsmel”. Det er noget med fødevarestyrelsen.
Der skal muligvis også indrettes et tekøkken og toilet, så måske kan vi fremover afholde
vores gen.forsamling dér igen?
Koppers: a) Der er ændrede vilkår vedr. forbrænding og svovldampe.

b) Vi har klaget i maj 2017 over en miljøgodkendelse til kapasitetsudvidelse, hvilket
afstedkommer flere skibe og lastbiler med bl.a. lys og støj til følge. Endnu ingen svar fra
miljøstyrelsen. Man havde lovet os svar inden udgangen af 2017. Så 2018. Nu er det
inden udgangen af 2019. Undskyldningen er, at der er mange sager – det skyldes vist
reelt statens udflytning af arbejdspladser Vi får se.
c) Den 180918 var vi på Koppers til en rundvisning med efterfølgende traktement. Det
var en stor succes.
GDPR: Alle foreninger skal nu indordne sig og indføre GDPR (general data protection
regulation) Persondataforordningen som trådte i kraft den 250518. Vi har også indført
det, og Claus Voss er blevet dataansvarlig.
Vi har tilmeldt os et netværk for bestyrelser i grundejerforeninger. Ikke umiddelbart
relevant, men det er godt at have et netværk.
Vi har skiftet bank fra Fynske Bank til Danske Bank og det kræver en lovændring, som
kommer under pkt. 4
Vedr. lyspylonen har der været fejl på den, og det har været kendt længe af kommunen.
Nu er den repareret, men den er endnu ikke overgået til sommertid. Det klager vi ikke
over.
Trafikken på Dyrehavevej er blevet forøget meget i de sidste år og der køres stærkt,
49,4 km/t i gennemsnit – dvs. at knap 1/2 af alle biler kører for stærkt. Det kan
diskuteres om vi skal anmode politiet om yderligere fartkontrol.
Kommende arr. Haveaffald x 2, og muligvis udflugter til evt. Holckenhavn, svampetur,
vinsmagning, jul i møllen. Vi er åbne for forslag.
Foreningens formål er uændret at frede og værne om grundejernes interesser og vi håber på et nyt og godt år – både for foreningen og for de enkelte
beboere.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning, der blev vedtaget med applaus.

3. Regnskab for 2018, og kontingent for det kommende år.
Kasserer, Arne Vejbæk fremlagde og redegjorde for regnskabet. Ingen kommentarer til
regnskabet, der blev godkendt med applaus.
4. Indkomne forslag.
Ændringsforslag fra bestyrelsen til vores love, paragraf 8.
Aktuel formulering: ”Kassereren skal anbringe foreningens midler i
pengeinstitut, og disse kan hæves af kassereren eller formanden.
Bestyrelsen hæfter for foreningens kasse.”
Sidste punktum ønskes ændret til: ”Foreningen tegnes af formanden.”
Dette af hensyn til vores bankforbindelse.
Arne forklarede at Danske Bank ønsker at foreningen skal tegnes af formanden, og at

bestyrelsen, som sådan, hæfter ikke for noget – derfor denne lovændring. Lovændringen
blev vedtaget ved håndsoprækning.

5) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
På valg er: Preben Andersen, Ansgarsvej 8g - Genvalgt
Arne Vejbæk, Dyrehavevej 37 - Genvalgt
Claus Voss, Møllevænget 2b - Genvalgt
Suppleant, Jette Thorup, Dyrehavevej 78 ønskede ikke at
genopstille.
Valgt som suppleant blev: Cathrine Bøgh Pedersen, Dyrehavevej 67.
6) Valg af to revisorer.
På valg er: Jeanette Angelo-Nielsen, Ansgarsvej 10 - genvalgt
Martin Hoelgaard, Ansgarsvej 7 - Genvalgt
7) Eventuelt.
Under eventuelt blev generalforsamlingen spurgt til hvad man kunne ønske sig
fremover:
Følgende forslag fik følgende stemmer:
Holckenhavn – 8 stemmer
Slipshavn 0 stemmer
Svampetur – 4 stemmer
Politiets fartkontrol – 11 stemmer
Vinsmagning – 8 stemmer
Destilleriet – 5 stemmer
Niels og Inger, Ansgarsvej spurgte til spejle når man skal køre ud fra Ansgarsvej.
Bestyrelsen forhører sig ved kommunen.
Slut kl. 1940

Tak for en god generalforsamling fra bestyrelsen
Kristian Angelo-Nielsen, formand
Per Thorhauge, sekretær
Claus Voss

Arne Vejbæk, kasserer
Preben Andersen, webmaster

Nyborg 22. maj 2019 v. Per Thorhauge
KA-N d.30.5
Godkendt af dirigenten Martin Hoelgaard d. 31.maj.

