Ordinær generalforsamling i EÆ'Åhavnen I
Torsdag den24. marts 2}ll,kl. 19.00
i Fiskerhytten, V. Harmevej

Referat:
1.

2.

Valg af dirigent og referent.

1.

Birthe S$rlte valgt til dirigent

2.
3.

Henning Bjørn Christiansen valgt til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Bestyrelsens aflæggelse af arsberetning for det senest forløbne år.

1.

Beretningen var fremsendt sammen med dagsorden. Blev gennemgået
i overskrifter af formanden - og godkendt.

3. Forelæggelse
1.

4.

og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

Regnskab var fremsendt sammen med dagsorden. Blev gennemgået
hovedtal - og godkendt.

i

Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår.

1.

Budget var fremsendt sammen med dagsorden. Blev geruremgået og
godkendt med uændret fællesomkostninger.

5. Valg af formand -

Svend Aage Petersen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Jørn Skylte. Jøm Skytte blev valgt enstemmigt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
1.

På valg var: Poul Jensen, som ikke ønskede genvalg

foreslog Svend Aage Petersen, som blev valgt.

2.

På valg var: Henning B. Christiansen, som var

-

bestyrelsen

villig til genvalg. Han

blev valgI.

7. Valg af to suppleanter.
1.

På valg var: Lisbeth Kjær, som var

villig til genvalg for 2 år. Hun blev

valgt.

2.

valg var: Birgit Avnskjold, som var villig til genvalg
blev valgl.
På

forl

år. Hun

8" Indkomne
1.

forslag.

Forslag fra nr. I vedr. etablering af cykelskur. Stiller ønskede ikke at
kommentere forslaget. Der var forskellige kommentarer fra
forsamlingen.

2. En løsning bør kwrne rumme cykelparkering til alle lejligheder.
3. Cykelskuret bør ikke brede sig til P-arealet.
4. Det henstilles til bestyrelsen at man arbejder med en løsning som
tilgodeser flere. Eventuelt placeret på grusarealet.

5. Fjern skuret og placer cyklerne ved lejlighederne.
6. Forslag om nedsættelse af udvalg med deltagere fra beboerne.
7. Forslag om køb af cykelparkering.
8. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg: Karsten, Svend Aage, Søren,
Ame, Birthe.

9. Valg af administrator.
1.

Foreningen er p.t. selvadministrerende.

10. Valg

1"
1

afrevisor og eventuel suppleant for denne.

Steen Slotså blev genvalgt.

1. Eventuelt"

Referent: H

Øu/*

Dirigent: Birthe Slqtte

