Vemmingbund Sommerhusejerforening
Generalforsamling, lørdag den 25. juni 2011 på Vemmingbund Strandkro.
Dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.

valg af dirigent
aflæggelse af beretning ved formanden
aflæggelse af regnskab ved kasserer
indkomne forslag
valg af bestyrelse, på valg er Mogens Søholm Bennetsen (modtager genvalg)
Jan Sievers (modtager genvalg)
Jens Peter Johannsen (modtager ikke genvalg)

valg af suppleanter, på valg er Christa Sievers og Henry Frost
f. valg af bilagskontrollant
g. valg af bilagskontrollantsuppleant. Valg kun i lige år
h. eventuelt
a. Peder Damgaard valgtes også her som dirigent og kunne fastslå at generalforsamlingen var
rettidig indkaldt og i henhold til foreningens vedtægter, og dermed lovlig og beslutningsdygtig.
b. I sin beretning nævnte formanden blandt andet:
at vi har meldt foreningen som landsbylaug til Sønderborg Kommune, hvilket giver mulighed for
økonomisk tilskud til foreningen.
at foreningen har fået en webmaster, - altså hjemmeside hvor man kan se foreningens vedtægter,
program for sommerens aktiviteter m.v.
at vi igen i år har fået “Blåt Flag”.
at vores Sct. Hans arrangement var vellykket, og skønsmæssigt har der været en tilslutning på 3-400
personer.
at der er afholdt loppemarked med 13 deltagere.
at der bliver rejestrygning den 20. juli og 10. august.
At der bygges sandslotte den 10. juli.
Endelig opfordrede formanden forsamlingen til at komme med forslag til aktiviteter for foreningen,
og han gjorde opmærksom på at der i forbindelse med landsbylauget er mulighed for diverse
tilskud.
c. Kassereren gennemgik det udsendte regnskab der viste en overskud på kr. 1.969,70 og en
egenkapital på kr. 66.228.11. Han meddelte endvidere at der i foreningen er 255 medlemmer af ca
310 mulige.
d. Det meddeltes, at vi af Sønderborg Kommune har købt badebroen formedels kr. 100,00. Vi skal
selv vedligeholde denne, selv opsætte og nedtage denne, men vi har ingen pligt til at anvende den.
Spørgsmålet til forsamlingen er nu, hvad gør vi. Der vil være visse omkostninger ved fortsat at have
broen, og bestyrelsen forstiller sig, at der blandt beboerne laves et såkaldt broudvalg, der “tager
hånd” om disse aktiviteter. Der opstod en diskussion med argumenter både for og imod, men
resultatet ved en skriftlig afstemning blev, at 36 stemte for og 16 imod.

- side 2 -

Vemmingbund Sommerhusejerforeningen
Nogle beboere på Kastanievej havde stillet forslag om at genindføre foreningens sommerfest. Der
var en del tilslutning til dette forslag, men det blev påpeget, at det nok ville være en fordel om
festen blev afholdt ikke i forbindelse med generalforsamlingen, men ultimo september eller primo
oktober. Den kunne så kaldes en Oktoberfest. Forslagsstillerne er indstillet på at indgå i et
festudvalg.
e. Mogens Søholm og Jan Sievers genvalgtes til bestyrelsen.
Ole Lyhne nyvalgtes.
Christa Sievers og Henry Frost genvalgtes som suppleanter.
f. Henning Jepsen genvalgtes som bilagskontrollant.
h. Der er i år opvokset meget ukrudt på stranden, og det aftaltes, at der den kommende lørdag kl.
14.00 arrangeres en aktivitet, hvor der oprykkes så meget ukrudt som nu muligt.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke Jens Peter Johannsen for den tid han har
været i bestyrelse, - og han bød velkommen til Ole Lyhne.
Endvidere takkede han forsamlingen for et godt fremmøde.

