
Referat

Ekstra ordinær generalforsamling i FLS Fyrremose 31.08.2014 kl. 10.00

Knøs Storsal- Vestervej 1-3,Høruphav, 6470 Sydals.

Ad a) Valg af dirigent:

Kaj Janisehefska blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. ..__
Dirigenten konstaterede antal stemmeberettigede medlemmer. I 19 fremmødte I
Fremmøde: 106,124,92, 110,58, 164, 162, 146,138, 128, 4 fuldmagter
170,90,104, 108e, 108b, 102, 112,60,114. I -ia-l-t_......::~--

I
I

23 stemmeri

I l'- -1

Fuldmagter:
58 havde fuldmagt fra 56, 128 havde fuldmagt fra 74,
106 havde fuldmagt fra 134, 112 havde fuldmagt fra 122
Der blev valgt 2 stemmetællere: Alice Olesen / 90 og Mariann Christensen / 128.
Generalforsamlingen besluttede at der ved afstemning fra gang til gang blev afgjort, om
der skulle stemmes skriftligt. Referat blev ført af Jan 102, Bent 108b, Ole 112, Sabine 114.

Ad b) Formandens beretning:
(vedlagt )
Der var et par opklarende bemærkninger.
Morten / 128 mener at have læst, at Pumpe digelaget gerne vil vedligeholde vejen fra
kanalen til kæden. Morten blev opfordret til at give bestyrelsen materialet, så bestyrelsen
kan forholde sig til dette.
Beretningen blev godkendt.

Ad c) Regnskab

Da kasserer Linda Damgaard var forhindret af private årsager, blev regnskabet fremlagt af
Jan Høher-Larsen.
Generalforsamlingen blev gjort opmærksomme på, at der på sigt skal overvejes
en kontingentforhøjelse.
Der blev ikke fremlagt et budget for 2014, som heller ikke er krævet af vedtægterne.
Et budget for 2014 ville være afhænging afmedlemmemes holdning af kontingentforhøjelse
fra H&G. Bestyrelsen valgte derfor ikke at fremlægge et budget for 2014, dog vil
bestyrelsen i fremtiden arbejde med 5 års budgetter, for at kunne være forud.
Regnskabet blev godkendt.

Ad d) Indkomne forslag:

Bestyrelsen:

1. Fremtidigt samarbejde med H&G
Bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse af, hvordan medlemmernes holdning er til
samarbejdet med H&G. Bestyrelsen i Fyrremose ønsker ikke at der træffes beslutninger
i H&G, på vegne af Fyrremose, uden at de har været til drøftelse eller afstemning i FLS
Fyrremose bestyrelse eller på en generalforsamling.



Der blev i fællesskab udarbejdet følgende tekst:

Tilkendegivelse fra generalforsamlingen 31.8.2014
Fyrremose deltager isamarbejde med H&G i det omfang, det findes hensigtsmæssigt for
Fyrremose.
Bestyrelsen kan afgøre om tiltag kan godkendes eller skal viderebehandles på
bestyrelsesmøder og eller generalforsamlingen.
Vier ikke på vej ude afH&G, men vi vil bibeholde selvstændigheden.
Ved afstemning var der 100% tilslutning.

2. Frivilligt arbejde, aflønning og specielt pleje af de grønnefællesarealer.

Bestyrelsen ønskede en afgørelse om fremtidig pleje af Fyrremoses fællesarealer.
Hen over sommeren har der ikke været plejet på de forskellige stier og veje, da der
herskede tvivl om skattepligtig indtægt eller ej.
Skattevæsnet har nu telefonisk bekræftet, at medlemmer gerne må få dækket
udgifter for deres frivillige arbejde/ benzin. Der er ingen skattepligt. så længe der ikke er
lønindtægter. Ved fx pleje af vores grønne arealer, vil det
være godt, hvis vedkommende selv fører en form for kalender eller dagbog, hvor der
kan ses, hvornår hvilke opgaver er udført.
De 2000,- kroner til benzin, som Bent har modtaget før i tiden har været en
generalforsamlingsbeslutning fra nogle år tilbage. Dette beløb dækker kun
benzinudgift til dels, og ikke slitage eller køb af redskaber og slet ikke arbejdstimer.
Bestyrelsen havde stoppet alt frivillig arbejde, hvor udgifter skulle dækkes, da
bestyrelsen har været udsat for chikane i form af tjennester og ydelser fra SEog TDC,
samt en person blev meldt til skat. Bestyrelsen kan ikke bevise, hvem der har udført
chikanen, men 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer blev konfronteret med hændelserne
indenfor en sammenhængende periode. Derfor ønskede bestyrelsen at generalfor-
samlingen skulle tage stilling til emnet.
Beslutning:
Der var 100% tilslutning til, at vi gerne vil fortsætte med den ordning vi har haft i de
sidste år.
Bent har indvilliget i, at udføre forekommendle opgaver igen, for dækning af
benzin til 2000,- kroner.

Medlemmer:

3. Forslag fra 174, Anders Z. Sørensen. :
Genplantning af Fyrretræer langs diget.
Beslutning:
Forslaget blev forkastet, da foreningen ikke kan pålægge ejerne af
strandgrundene en bestemt beplantning.

4. Forslag fra 174, Anders Z. Sørensen.:
Anskaffelse af en badebro for Fyrremose.
Bestyrelsen havde fremlagt en prisliste fra Frandsen badebroer.
Beslutning:
Forslaget blev forkastet og medlemmerne henviste til, at forslag som kræver
en større økonomisk indsats af foreningen, ikke skal behandles på en
generalforsamling, når der ikke sammen med forslaget også indsendes
beregninger om fx. anskaffelse og vedligeholdelse.



Ad e) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår ingen forhøjelse af kontingent, men henviser til regnskabet,
da udgifter og indtægter ikke på sigt er i overenstemmeise.
Beslutning:
Der var 100% tilslutning til, at kontingentet forbliver uændret.

Ad f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant med navneangivelse.
Valg af 1 kasserer
Bestyrelsen foreslår Jan Høher-Larsen 102
Jan blev valgt for 2 år!

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen forslår Ole Johannsen 112
Ole blev valgt for 2 år.

og Merete Rudbæk 106
Merete blev valgt for 2 år.

Valg af 1bestyrelsessuppleant
Gerd Petersen 66
Gerd blev valgt for 1år

Ad g) Valg af revisor og suppleant med navneangivelse.

Valg af 2 revisorer
Bestyrelsen forslår Thomas Thomsen 92
Thomas blev valgt for 2 år.
og

Jytte Eriksen t 120

Desværre døde Jytte, helt uventet den lO.august 2014.
Æret være hendes minde!

Osvald Bock blev foreslået.
Osvald blev valgt for 1år.

108 a

Valg af 1 revisorsuppleant
Ewald Mølgaard blev foreslået.
Ewald blev valgt for 1 år.

110



Ad h) Eventuel:

Under generalforsamling blev der flere gange henvist til, at fuldmagter ofte kan opfattes
som upassende.
Alice / 90 mindede bestyrelsen om, at de måske kunne uddelegere opgaver.

Ewald / 110 takkede bestyrelsen for dens store indsats.
Alice /90 tilsluttede sig.
Generalforsamlingen kvitterede for udsagn af Ewald og Alice ved at klappe.
Bestyrelsen takkede for denne gestus.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og formanden takkede
dirigenten for dennes virke, og for god ro og orden, samt den konstruktive tilgang af de
fremmødte.
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Formand: Sabine Schulze-Lorenzen


