
Referat GVF generalforsamling 26.3.2015 på Egå Marina
Foredragsholder:
Fibia indleder om status på nedlægning af fiber. 800 er tilmeldt, og det er flot!
Det er vigtigt, at kunderne melder tilbage og aftaler tid, hvornår teknikeren kan komme ind.

GF:
Til dirigent vælges: Svend Aage Helsinghoff, Humlevej 23
Flere huse på Åmindevej og Ternevej har ikke fået indkaldelse, grundet fejl i omdeling, men GF 
gennemføres som normalt.
GF er lovligt indkaldt.

Formandens beretning: vedlagt på hjemmesiden.

Asker Bentzen: savner indlæg fra dagspressen på hjemmesiden om hospitalet, og savner GVFs 
interesse i sagen.
Rasmus: Vi har obs på opgaven og forsøger at deltage i møder. Vi venter på at Lokalplanforslaget 
sendes ud, så vi kan forholde os til sagen. På hjemmesiden opdateres løbende om status.

Karen Prehn: Har GVF haft Themsvej i tankerne? Det er 5. år med støj. (meget støj fra VRI-banerne 
og støjmur om fodboldbanen der afskærer stien til stranden).
Rasmus: Da emnet  blev bragt op på GF i 2013 tog bestyrelsen kontakt til vejformanden. og har 
forespurgt til hvad vi kan gøre. Dialogen strandede der. Klagen tages til efterretning.

Formandens beretning Godkendt.

Regnskab:
Fremlagt af Gertrud Iversen i Lene Koks fravær.

Kirsten Skou Åkrogs Strandvej: er der opdatering og service i hjertestarter-abonnement?
-Dette undersøges, da Lene Kok, der har indkøbt hjertestarterne, er på ferie.

Regnskabet godkendt.

Valg til bestyrelsen:
Øjvind Serup genvælges, Randi Vinther og Mogens Brøndum genvælges også. 

Eventuelt:
Rasmus: Opfordrer til at bruge nabohjælp.dk 

Hans Andersen: har Digelaget og GVF sammenhæng - økonomisk eller andet?
Øjvind: Det er to adskilte foreninger, men på vores hjemmeside har Digelaget et eget menupunkt, 
hvor der ligger informationer og referater.

Mødet slutter 20.50
Antal deltagere: 95, heraf 94 til spisning.

Konstituering af bestyrelsen:
Bestyrelsen konstituerede sig med flg.:

• Ny formand: Øjvind Serup 
• Ny næstformand: Gertrud Iversen 
• Kasserer: Lene Kok 
• Bestyrelsesmedlem: Rasmus Challi og Lone Toftgaard 
• Suppleanter: Randi Vinther og Mogens Brøndum


