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  Dato  :  13-10-2012 

General forsamling 2015 : 20. Juni 2015 kl 13:30 – 14:07 

 

Sted   : Vemmingbund Strandkro, Vemmingbundvej 6310 Broager. 

 

Bestyrelsen  : Best.medlem 

Jan Sievers ( Formand ) JS 

   Mogens Søholm ( Kass. ) MS 

   Elin Christensen EC 

   Herluf Christensen HC 

   Hans H. Jacobsen HJ 

   Helge Lorenzen ( Sek. ) HL 

 

   Ca. 70 medlemmer 

 

Dagsorden  : a.   Valg af dirigent. 

   b.   Formandens beretning. 

   c.   Aflæggelse af regnskab. 

   d.   Indkommende forslag. 

e.   Valg af bestyrelse. 

f.    Valg af suppleanter. 

g    Valg af bilagskontrollant. 

h    Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

   f.    Eventuelt. 

 

 

Kl 13:30 Formanden byder velkommen og undskylder fejl i indkaldelsen. 

 

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

 

 Ordstyrer konstaterer forsamling lovlig indkaldt og dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

 

b. Formandens beretning 2014. 

 

Vi er nu færdige med udskiftning af vandmålere til den nye type, som kan aflæses 

automatisk. Når I har set de nye målere hænger der en ledning ,som ikke skal bruges 

i vores tilfælde. Der er et batteri i hver måler, der skal kunne holde i 15 år. Kalibrering 

af målerne skal ske efter 5 år, hvor man indsender et parti til kalibrering. Hvis man 

sørger for det, er der ingen tidsbegrænsning på levealder af vandmålerne. 

 

Vi har også ændret afregningstidspunktet for vandforbruget, så vi nu følger Broager 

Vandværk, der har kalenderåret som afregningstidspunkt. Men jeg er sikker på, at det 

har I opdaget. 

 

Vi har fået nedlagt fibernet i området, og det har ikke medført udgifter for selskabet 

jeg tænker her på ledningsarbejde. 
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Det virker også udmærket med at Sloth Møller udsender oplysninger til diverse 

graveaktører, der skal grave i området. 

 

Der har været 2 brud på vandforsyningen, begge omkring målerbrønde, ellers har det 

været et stille år. 

 

På Skrænten mangler vi at afbryde en vandledning, som kommer i vejen for en 

tilbygning, men den nødvendige omlægning af vand ledning er foretaget. 

 

Jeg vil endnu engang opfordre ejere, der sælger Deres huse, at meddele dette til 

vores kasserer selvom I meddeler kommunen adresseændringer får vi Dem ikke. Det 

giver unødig arbejde for kassereren. 

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktiv samarbejde i det forgangne 

år. 

 

Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 

 

 

c. Kasserer fremlage regnskabet for 2014. 

 

 Regnskabet for 2014 blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 

 

 

d. Indkommende forslag. 

 

 Der var ingen indkommende forslag. 

 

 

 

e. Valg af bestyrelse. 

 

 På valg er 

 Jan Sievers ( Modtager ikke genvalg ) 

 Herluf Christensen ( Modtager genvalg )  Genvalgt 

 Mogens Søholm Bennedsen ( Modtager genvalg )  Genvalgt 

 

 Bestyrelsen foreslår Joakim Gehrt som kandidat  Valgt 

 

 

f. Valg af suppleanter. 

På valg er 

Kirsten Staib ( Modtager ikke genvalg ) 

1. Sup. Holger Nielsen / Lunden 4 ( Fraværende ) Genvalgt 

2. Sup. Jeanet Deleuran / Skrænten 5   Valgt 
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g. Valg af bilagskontrollant. 

 På valg er 

Herluf Jørgensen ( Modtager genvalg )   Genvalgt 

 

 

h. Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

På valg er 

Tove Brommann ( Modtager ikke genvalg ) 

 Peter Martensen    Valgt 

 

 

f. Eventuelt. 

 

 Spørgsmål   Svar 

 

 Efterlysning af stophane placering Stophane for Bakken er placeret på 

Bakken.   Skrænten. 

 

Forslag at suppleanter involveres Bestyrelsen ser på vedtægterne, som 

mere i bestyrelses arbejdet. min. Mailes referater til suppleanterne. 

 

 Skrænten 8, vejen synker efter endt Beboerne skal selv rette henvendelse til 

 kloak arbejde.  Sønderborg Forsyning angående dette. 

 

 

Kl 14:07 Formanden afslutter generalforsamling og takker bestyrelsen for deres indsats og 

takker for god ro og orden. 

 

 
     Sønderborg den 11.Juli 15 

     Helge Lorenzen ( Sek. ) 


