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  Dato  :  03-07-2017 

General forsamling 2019 : 16. Juni 2019 kl 14:05 – 15:50 

 

Sted   : Vemmingbund Strandkro, Vemmingbundvej 6310 Broager. 

 

Bestyrelsen  : Hans H. Jacobsen ( Formand ) HJ 

   Mogens Søholm ( Kass. )  MS 

   Herluf Christensen  HC 

   Joakim Gehrt  JG 

   Helge Lorenzen  HL 

   Hans Jørgen Nissen  HN 

 

Fremmødte   Ca. 78 medlemmer 

 

Dagsorden  : 1.   Valg af dirigent. 

   2.   Formandens beretning. 

   3.   Aflæggelse af regnskab. 

   4.   Indkommende forslag. 

5.   Valg af bestyrelse. 

6    Valg af suppleanter. 

7    Valg af bilagskontrollant. 

8    Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

   9.    Eventuelt. 

 

 

 Formanden byder velkommen. 

 

1. Bestyrelsen foreslår Søren Dahl som ordstyrer.  Godkendt / valgt. 

 

 Ordstyrer konstaterer forsamling lovlig indkaldt og dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

 

2. Formandens beretning 2018. 

 

Nå så endelig kom legepladsen plads og blev officielt indviet den 10 april med is og 

vand 

( kold dag ) 

Vi havde inviteret børn fra børnehaven i Broager til at afprøve legeredskaberne. 

Den er blevet lidt mindre som vi tidligere havde planlagt, men det var det vi kunne 

komme igennem med. 

Den bliver flittigt brugt og det er jo det vigtigste. 

Det var planlagt at affaldscontainerne skulle været udskiftet inden denne sommer. 

Den sidste melding er at det bliver i år, og begrundelsen er nye medarbejdere i 

afdelingen og man ikke havde regnet med at der skulle søges ny landzonetilladelse. 

De nye containere bliver nedgravet så de kun er ca. 1 meter høje. 
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Containere i den nordlige ende blive nok flyttet hen i hjørnet af den lille 

parkeringsplads ved Ahornsvej. 

Der er også lovning på en toiletbygning i den nordlige ende af Vemmingbund senere 

på året. 

Placeringen er ikke på plads endnu. 

De næste projekter vi arbejder med er gadebelysning, slæbested og at vi får lidt styr 

på de både som ligger på stranden. Ikke så meget her om sommeren mere om 

efterår og vinter for ved højvande kunne det være rart at have dem samlet et par 

steder. 

 

Tak til bestyrelsen, Sønderborg kommune og alle som hjælper med på den ene eller 

anden måde. 

 

Spørgsmål / Svar 

 

Søren Dahl  Hvem betaler for nye affald container. 

Formand  Kommunen. 

 

Kristoffer, Nørreløkke 9 Glad for legeplads, hvorfor mindre 

Formand  Den blev mindre grundet fredningsnævnet 

 

Kim Nyborg, Kyste 9 Hvem afholder udgifterne til vejene 

Formand  Vejene vedligeholdes af beboerne 

 

Nnn, adr.   Træ beskæring 

Formand  Træ beskæring udføres af beboerne 

 

Nnn, adr.  Strandrensning 

Formand  Kommunen er blevet beskåret, der er kun adviseret en 

strandrensning. 

  

 Nnn, adr.  Placering af bænk / bord. 

 Formand  Opfordrer til selv disciplin, eventuel flytte rundt på dem. 

 

 Anne Lise  Info, eventuel kunne bænk / bord mærkes 

   ” Bedes stilles på plads efter brug. ” 

 

 Mette Nissen  Oplyser hvordan strandrensning foregår i Blans 

Formand  Mener det er kommunens opgave. 

 

Nnn, adr.  Mener ikke tøj container bør være på P plads ved grillen. 

Formand  Kontakter kommunen angående placering / tilladelser. 

 

Nørreløkke 9  Mener at kommunen har interesse i strandrensning da de 

  gerne ser husene udlejet. 
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Fritz Matzsen Har fredningsnævnet indflydelse på affald container 

placering. 

 Formand  Dette hører under landzoneplanen. 

 

Forman Kommunen ønsker bådene omplaceret grundet strand-

rensning. Der arbejdes på fjernelse af ubrugt både og 

samle plads til vinter opbevaring. 

 

Vemmingbundstrandvej 5 Er der langsigtet planer for høj vand beskyttelse. 

Formand Beredskabsstyrelsen tager sig af dette. 

 

Nørreløkke 4 Eventuelle lugt problemer med ny affald container. 

Formand Dette er løst teknisk ( lukket ) tømmes ved fuldmelding. 

 

Lindevang 3 Spørgsmål om dige for højvande. 

Formand Dette bliver svært grundet fredningsnævnet, landzone, 

placering og omkostninger. 

 

Bakken 4 Efterlyser hastighed nedsættelse på Vemmingbundvej evt. 

fartkontrol. 

Formand Fart kontrol rekvireres af borgeren selv. Vej bump må ikke 

anvendes længere. 

 

Nnn, adr. Ønsker større affald container ved hus. 

Formand Dette hører under husejeren. 

 

Nnn, adr. Hvorfor er hunde adgang forbudt skilt fjerne. 

Formand Disse har været opsat ulovligt og er fjernet. 

 

Nnn, adr. Hænger strandrensning sammen med blå flag krav. 

Formand Kontakter kommunen angående dette. 

 

 Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 

 

 

3. Kasserer frem lage regnskabet for 2018. 

 

 Regnskabet for 2018 blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 

 

 

4. Indkommende forslag. 

 

 Ingen indkommende forslag. 
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5. Valg af bestyrelse. 

 På valg er 

 Joakim Gehrt    Genvalgt 

 Herluf Christense    Genvalgt 

 Mogens Søholm    Genvalgt 

 

 

6. Valg af suppleanter ( 2019 ). 

På valg er 

Holger Nielsen / Lunden 4 ( Fraværende )  Genvalgt 

 Anne Lise Brag    Genvalgt 

 

 

7. Valg af bilagskontrollant ( 2020 ). 

  

Jan Sivers      

 Jürgen Staib 

 

 

8. Valg af bilagskontrollantsuppleant. På valg lige år ( 2020 ). 

 

Herdis Lange 

 

 

9. Eventuelt. 

 

Spørgsmål / Svar 

  

 Helle  Info om strandlopper, husk tilmelding. 

 

 

 Formanden afslutter generalforsamling og takker bestyrelsen for deres indsats og 

takker for god ro og orden. 

 


