Referat fra generalforsamlingen i
Vemmingbund Sommerhusejerforening
23. juni 2012 kl. 1415 pa Vemmingbund Strandkro.
Dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Aflaeggelse af beretning ved formanden.
c. Aflaeggelse af regnskab ved kassereren.
d. Indkomne forslag.
e. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter.
f. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
g. Eventuelt.

Ad. a. Som dirigent valgtes Peter Damgaard.
Ad.b. Formanden Jan Sievers afiagde beretning som vedlaegges referatet.
Efter beretningen var der lejlighed til at komme med kommentarer og sporgsmal. Der var
livlig debatog der fremkom bl. a.:
Frede Jacobsen spurgte om det ikke var muligt at sende meddelelser og indkaldelser pa Email.
Mogens Soholm meddelte at foreningen sa vidt muligt vil informere via hjemmesiden, men at
vi desvaerre pt. ikke kan tilbyde at informere ud via e-mail. Det er utrolig svaert at sikre
opdaterede medlemsinformationer, og e-mail adresser er en af de ting der skiftes hyppigt og
derfor ikke umiddelbart kan holdes ajour.
Herluf Christensen mener at man gratis kan fa omtale i savel Jydske Vestkysten som i
Ugeavisen. F. eks. Nar det drejer sig om strandrensning.
John Ehrendal meddelte at adskillige sommerhuslejere, som i arevis har holdt ferie i
Vemmingbund, har givet udtryk for at stranden ikke er saerlig attraktiv fordi den ikke er ren
og fordi de vilde roser breder sig overalt.
Herluf Christensen bekraeftede John Ehrendals meddelelse og og har oplevet det samme.
Formanden Jan Sievers meddelte at bestyrelsen vil undersege om det er lovligt og muligt at
bekaempe de vilde roser.
Til op- og nedtagning af badebroen meldte folgende at de vil vaere behjaelpelige udover de
allerede aktive:
Nye bro hjaelpere: Henrik Duus Vemmingbund Strandvej 38, Orla Kulby Hasselvej 7.
Allerede aktive: Erik Konnerup, Giinther Bred, Hans Jorgen Nissen, Bent Kristensen
Der blev opfordret til at deltage i sommerfesten den 29. September og invitation blev omdelt.
Ad.c. Kasserer Mogens Soholm afiagde og gennemgik regnskabet som blev enstemmigt
godkendt
Ad.d. Der var ikke indkommet forslag.

Ad.e. Dirigent Peter Damgaard meddelte at valg til bestyrelse m.v er de samme som under
Vandforsyningsselskabet og dette blev taget til efterretning.
Ad.f. Herluf Christensen spurte om medlemstal og om hvor mange der star uden for
foreningen.
Mogens Soholm svarede at der er 252 medlemmer og ca. 50 sommerhusejere som ikke er
medlemmer.
0vrige onsker og ideer fremkom:
Det er en darlig ide at slojfe kaffebordet i forbindelse med strandrensningen.
Strandrensningen bor ligge en maned senere.
Den tidligere lokalplan, for omradet ved den nedlagte campingplads, som er udgaet. Hvor er
den og hvad er kommet i stedet.
For at fa svar pa sporgsmal i forbindelse med generalforsamlingen var det en ide at invitere
en repraesentant fra Sonderborg kommune til at deltage i generalforsamlingen.
Cykle- og gangstien til Broager traenger til at blive repareret sa den er bedre at cykle pa.
Formanden takkede for god ro og orden samt dirigenten for styringen.

Arsberetning 2012 for Sommerhusejerforening.
Den forste aktivitet ,Strandrensning er overstaet med god deltagelse.72 var modt frem.
Bestyrelsen har gjort sig folgende overvejelser med hensyn til diverse amdringer.
1. Strandrensningen flyttes evt. til et senere tidspunkt.
2. Der serveres evt. 0l/sodavnd og en grillpolse for at undga kaffe pa Strandkroen , 108,00kr. pr. kuvert
3. Invitationen til strandrensning udsendes ikke skriftlig,men bekendtgore i opslagstavlen og
pa vores Hjemmeside.
Der er afholdt loppemarked d2-6 med tilfredsstillende deltagelse.
Set. Hans bal sker i ar uden baltaler, og balet taendes kl.2130
Vores festudvalg vil efter min beretning fortaslle om Deres planlasgning af festen d.29 Sep pa
Vemmingbund Strandkro.
Vores badebro er igen i ar blevet monteret,det skal Ole Lyhne og Jens Peter Johansen med hjaelpere
have tak for.Hans h. Jacobsen skal ogsa have tak for hjaslpen med traktor.
Bla. Flag er igen i ar blevet hejst,og Elin Christensen skal have tak for hendes store arbejde med de
forskellige arrengementer. Sandfigurbygning-rejestrygning.
Jeg vil ogsa gerne takke Herluf J0rgensen med frue, Jens Peter Johansen med frue for et godt Set, Hans
BahHans H Jacobsen for hal til afbrsndingen.
Ogsa entak til alle de ovrige der hjaslper med at holde det hele i gang.

