Vemmingbund Sommerhusejerforening

General forsamling 2017 :

24. Juni 2017 kl 13:30 – 14:10

Sted

:

Vemmingbund Strandkro, Vemmingbundvej 6310 Broager.

Bestyrelsen

:

Hans H. Jacobsen ( Formand )
Mogens Søholm ( Kass. )
Herluf Christensen
Joakim Gehrt ( Fraværende )
Helge Lorenzen ( Sek. )
Hans Jørgen Nissen

HJ
MS
HC
JG
HL
HN

Ca. 58 medlemmer
:

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Indkommende forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleanter.
Valg af bilagskontrollant.
Valg af bilagskontrollantsuppleant.
Eventuelt.

Kl 14:10

Formanden byder velkommen.

1.

Bestyrelsen foreslår Jan Sievers som ordstyrer.

Godkendt / valgt.

Ordstyrer konstaterer forsamling lovlig indkaldt og dagsorden ifølge vedtægterne.

2.

Formandens beretning 2016.
Der er specielt 2 ting jeg vil omtale i denne beretning og det er Masterplanen og
legepladsen.
Sidste års sommer startede godt men så blev det koldt og så senere vendte varmen
tilbage. Sådan set ret normalt for en dansk sommer. Vi synes der var tjek på
strandrensning, slåning af hybene og holde området i en fin stand. Samarbejdet med
Sønderborg Kommune fungerer rigtig godt.
Også vores arrangementer var rigtig godt besøgt, som derigennem giver lyst til at
forsætte med disse og måske finde nye.
Sidste års deltagere ved generalforsamlingen kom med forslag om hvordan
Vemmingbund skal udvikle sig de næste mange år og hvad konkret de ønskede sig
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af tiltag for at nå derhen. Der kom forslag lige fra en lystbådehavn og så mere
beskedne forslag om flere bænkesæt. Vi har købt 4 nye sæt i år.
Gadelys, slæbested, grillpladser på stranden, sti langs stranden (oppe på græsset),
parkeringspladser og opmærkning af disse og bedre skiltning var nogle af de forslag
der blev fremført sidste år. Så der er nok at tage fat på.
Den stigende vandstand og dermed et behov for et eller andet dige eller vold vil også
indgå i den Masterplan vi er i gang med.
Legepladsen blev igen forkastet af fredningsmyndighederne, men vi havde besluttet
at anke denne afgørelse. En fodfejl hos kommunen gjorde dog at vi missede denne
chance. Derfor søger vi igen med et ændret antal redskaber og på den modsatte side
af toiletbygningen. Vi er meget opsatte efter at få denne legeplads etableret specielt
da vi har fået midlerne dertil.
Vi er også med i Landsbylauget hvor det er Herluf der varetager vores interesser.
Tak til bestyrelsen og alle andre som har hjulpet med forskellige tig og
arrangementer.
Også tak for et godt samarbejde med Sønderborg Kommune.
Spørgsmål / Svar
Havtornvej 10
Vedligehold af områder

HHJ
Gangstier vedligeholdes af kommunen.
Hyben slås ca. hver 3-4 år.
Private stier vedligeholdes af ejer / bruger.
Bestyrelsen har noteret sig det store hul.
Bestyrelsen følger op på vej områderne.

Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og vedtaget.
3.

Kasserer fremlage regnskabet for 2016.
Regnskabet for 2016 blev fundet fyldestgørende og vedtaget.

4.

Indkommende forslag.
Fra: Carsten Wiwel [mailto:carstenwiwel@hotmail.com]
Sendt: 25. april 2017 15:41
Til: hans@stenbaek.me
Emne: Forslag til kommende generalforsamling 2017
Mojn!
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Hermed tillader jeg mig at stille et forslag til kommende generalforsamling
for Vemmingbund Vandforsyningsselskab, Sommerhusejerforening & Landsbylaug.
Forslag til vedtagelse:
Der nedsættes et udvalg eller person/er, der ved klager over trafiksikkerheden i
Vemmingbundområdet er behjælpelig ved løsning af dette.
Uddybelse af ovenstående:
Flere steder i området er der manglende oversigt ved udkørsler fra veje ud på de to
større veje i området. Hække er blevet for store og selv om de lovmæssigt
(hegnsloven) holdes klippet inde, betyder højden ofte at udsynet er væsentligt
nedsat. Emnet har været oppe før og har været forsøgt løst ved, at naboer
skal snakke sammen. Dette lykkes ikke altid, da nogle føler, at deres privatliv ved
nedklipning af hække berøres unødigt, og derfor frasiger sig yderligere diskussion.
Henvendelse til Park og Vej, Sønderborg, resulterer altid i nulløsninger, da de
lovmæssigt er magtesløse efter sidste ændring af loven. Hvor meget de end gerne vil
hjælpe...
Fælles løsning: Lad os gøre Vemmingbund til et sikkert sted at færdes, så alle
har en god chance for at komme sikkert ud og hjem.
Note 1. Det vil ikke være nogen let opgave at påtage sig, men med en
generalforsamling i ryggen, burde et sådant udvalg kunne have beføjelser til udøve
fornuftige løsninger.
Note 2. Forleden undgik undertegnede med nød og næppe at påkøre 2 cyklister, der
kørte ad vejen fra Broager ud for Skrænten. Hækken ved et hus spærrer for udsynet
og ejer nægter at klippe. Orientering ved udkørsel påhviler altid samme, og evt.
hækejere har kun moralsk ansvar - intet andet.
Note 3. Det er altid et problem i sommerhusområder - (søg blot på nettet) - med
manglende udsyn.
Ovennævnte blev taget op af bestyrelsen, dog har bestyrelse ikke lovhjemmel eller
beføjelser omhandlende dette punkt, bestyrelsen kunne kun opfordre til god
naboskab og løse det med god ro og orden. Trafik sikkerhed har højeste prioritet.
5.

Valg af bestyrelse.
På valg er
Mogens Søholm ( Kass. )
Herluf Christensen
Joakim Gehrt ( Fraværende )

6.

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

Valg af suppleanter.
På valg er
Holger Nielsen / Lunden 4 ( Fraværende )
Anne Lise Brag ( Fraværende )
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7.

Valg af bilagskontrollant.
På valg er
Henning Jepsen ( Modtager ikke genvalg )
Jan Sivers
Jørgen Nnn ( Lindevej )

Udtrådt
Valgt
Valgt

8.

Valg af bilagskontrollantsuppleant. Lige år.

9.

Eventuelt.
Carsten / Vemmingbundvej 19
- Foreslår have traktor ringridning som arrangement.
Günter / Bækvej 8
- Kunne loppe dagen flyttes OBS Ansøgning, bevilling, areal krav.
Jepsen / Strandvej
- Har observeret speedbåd sejles nær kysten, dette er en politi opgave.

Kl 14:45

Formanden afslutter generalforsamling og takker bestyrelsen for deres indsats og
takker for god ro og orden.

Efterfølgende gav formanden og Herluf Christensen en beretning om Landsbylaug arbejdet.
Vemmingbund Landsbylaug Årsberetning 2016
Bestyrelsen er den samme som for de to andre foreninger.
Vi har i bestyrelsen udpeget Herluf Christensen som kontaktperson.
Gendarm stien forsøges markeret tydeligere.
Der er opført shelder langs Gendarmstien.
Der bør være info angående Gendarmstiens gangbarhed ved højt vand.
Der er mulighed for leje af mini bus hos Landsbylaug.
Der er udleveret en folder til alle adresser.
Der foregår aktiviteter hele tiden, bænke, borde, m. m.
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