Grundejerforeningen Vingolf
Holløselund
Den 20. maj 2012

Referat af ordinær generalforsamling afholdt d. 12. maj 2013.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Eventuelle forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Kasserer Jørgen Svensson
b. Best. Medl. Calle Haaning
c. Best. Medl. Ole Egvang
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
a. Bo Bang Petersen er på valg
8. Valg af 1 revisor
a. Ulf Kinberg er på valg
9. Eventuelt.
Ad. 1:
Kim Sigsgaard valgt enstemmigt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad. 2:
Formanden orienterede om, at det havde været et stille år. Formanden bød velkommen til de nye
grundejere i foreningen. Der havde ikke været behov for snerydning i år og vejenes tilstand er
stadig ok, så det er ikke bestyrelsens vurdering, at der skal igangsættes vejaktiviteter. Der har
været en workshop arrangeret af kommunen vedr. kortlægning af dræn. Bo Bang Petersen er
repræsentant for bestyrelsen vedr. dræn, og Bo deltog i workshoppen. Der er nedsat en
drængruppe i Vingolf, som arbejder med et oplæg, der kan præsenteres for generalforsamlingen til
næste år.
Kommunen har spulet kloakker i 4. kvartal, hvor der var få i sommerhusene. Det er selvfølgelig
ikke tilfredsstillende, at kommunen spuler kloakker på et tidspunkt, hvor sommerhusejerne ikke
tilser deres sommerhuse. Kommunen var gjort opmærksom på, at tidspunktet ikke var optimalt
valgt.
Der er andre grundejerforeninger, som har fået fældet træer af HedeDanmark for en billig penge.
Bestyrelsen vil undersøge sagen nærmere og komme med noget mere information om
mulighederne for om Vingolf kan få et favorabelt tilbud på trærydning senere på året.
Calle informerede om projektet vedr. etablering af bølgebrydere nedenfor trappen. Der er 5
lodsejere og trappelauget i projektet. Forpligtelsen til vedligeholdelse af bølgebryderne skal
tinglyses på skødet ifølge Kystdirektoratet, men det gælder dog ikke for trappelauget. I stedet skal
der udarbejdes et tillæg til trappelaugets vedtægter, som forpligter trappelauget til vedligeholdelse
af bølgebryderne. Der er rettet henvendelse til de 5 lodsejere, og de har meddelt, at der er
fremsendt ansøgning om projektet til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet forlanger bl.a., at der er fuld
enighed blandt de 6 parter, og der skal være aftalt en fordeling af udgifterne blandt parterne.
Bestyrelsen vil følge sagen. Trappen er blevet stabiliseret i foråret, og den fremtidige udformning af
den nederste del af trappen afventer etableringen af bølgebryderne.
Beretningen blev godkendt.

Ad. 3:
Kassereren oplyste, at vejfonden er en del af passiverne. 80 % af årets overskud tilskrives
vejfonden. Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4:
Uændret kontingent på 500 kr. blev vedtaget.
Ad. 5:
Ingen forslag indkommet.
Ad. 6:
De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg modtager genvalg. Der var ikke andre, som ønskede at
opstille. Bestyrelsesmedlemmerne Calle og Ole modtog enstemmigt genvalg. Kassereren Jørgen
Svensson modtog enstemmigt genvalg.
Ad. 7:
Bo modtager genvalg. Bo blev enstemmigt valgt.
Ad. 8:
Der skal vælges en ny revisor, da Ulf Kinberg ikke ønsker at genopstille. Erik Galst har oplyst, at
han gerne vil stille op som revisor. Erik Galst blev valgt som ny revisor.
Ad. 9:
Der var ikke noget til eventuelt. Dirigenten ønskede tak for god ro og orden.
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