Referat – generalforsamling – 2008 –
Grundejerforeningen Vejlby Fed.
Tirsdag den 1. april 2008 kl. 19.30 - Egå Marina.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab. Kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Digelauget Vejlby Fed
7. Eventuelt
Ad 1. Svend Åge Helsinghoff valgt – konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Ad 2. Formandens beretning. Godkendt, men der udtrykkes betænkelighed ved bestyrelsens holdning og
ageren i banesagen (niveaufri skæring af Grenåvej).
(Beretningen kan læses på hjemmesiden www.fedet-risskov.dk)
Ad 3. Regnskab godkendt. Kontingent fortsat 80 kr. pr husstand - 60 kr. pr husstand, der er medlem via
vejforening.
Ad 4. Bestyrelsen foreslog tre vedtægtsændringer.
Kritik af, at vedtægtændringerne ikke var tilgængelige inden GF eller under middagen.
Debatten endte med, at bestyrelsens forslag til ny § 8 om afgivelse af fuldmagt gemmes til næste års GF.
Forslagets ordlyd: ”Ethvert medlem har stemmeret. Stemmeretten kan udøves af et medlems
ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller af grundejerforeningens
bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt her til. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at
medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til ændring af § 4: ”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
tilgængelige på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsens forslag til ændring af (ny)§ 10: ”Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 vælges i lige år og 3
vælges i ulige år. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen. Der vælges revisor og en revisorsuppleant. Alle
valg gælder for 2 år.”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5. Valg.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Vibeke Dahl modtager genvalg / genvalgt uden modkandidater.
Henning Møller modtager ikke genvalg. Klaus Gad foreslået af bestyrelsen / valgt uden modkandidater.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Jesper Krogh og Claus Møller foreslået af bestyrelsen som henholdvis
1. og 2. suppleant.
Debat om suppleanterne, der blandt andet gik omkring geografi og tidligere rolle i bestyrelsen.
Valg af 1. suppleant / Jesper Krogh valgt uden modkandidater.
Valg af 2. suppleant / Claus Møller valgt efter kampvalg / modkandidat Erik Holk Poulsen.
Valg af revisor.
Ruth Terp modtager genvalg / genvalgt uden modkandidater.
Valg af revisorsuppleant.
Thøger Jensen nyvalgt uden modkandidat.
Ad 6.
Ole Blegvad orienterede om digelauget og efterlyste blandt andet materiale om diget og digekonstruktionen.
Diskussion om, hvordan vi bedst muligt sikrer diget.
Ad 7.
a. Efterlysning af, hvilket svar bestyrelsen har modtaget fra myndighedernes side omkring onsket om
cykelfyr ved Ndr. Strandvej / Vestre Strand Alle. Respons fra politiet er negativ / ønsker ikke gå ind i sagen.
b. Ønske om at referat fra generalforsamlingen kommer på hjemmesiden. Vil ske.
c. Tak til afgående bestyrelsesmedlem Henning Møller.

Referant Lene Kok

