Referat af Generalforsamling G/F Overby Lyng Strand
afholdt søndag den 11. juni 2017, KL. 10.00 på Viggo Eriksensvej nr. 34
Tilstede: VE20 Dorit og Jens Nielsen (fuldmagt), VE23 Kurt Larsen (fuldmagt), VE27 Arne Larsen, VE28 Lars
Geest, VE31 Lene Jørgensen, VE32 Jørgen Weiss (fuldmagt), VE34 Annette og Jørgen Holmenlund, VE35
Mette Meisler (fuldmagt), VE36A Britta Barlebo og Ole Nybjerg, VE36C Hanne Hansen, VE37A Lisbeth og
Svend Lauszus (fuldmagt), VE37B Gertrud Birke og Peter Boas, VE38 Ellen Harre og Hans Christian
Andersen, VE39A Tina Morell og Bjarne.
1. Valg af dirigent
Hans Christian Andersen VE38 blev valgt og kunne konstatere: at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt,
at der var tilstrækkeligt grundejere repræsenteret og at den dermed var gyldig jf. vedtægterne.
2. Formandens beretning
Der er opsat skiltning så gæster til stranden ledes af vestlige forgrening af Viggo Eriksensvej til stranden.
Rosa Ragusabuskads på strandarealet vokser uden kontrol og det kan ikke med med frivillig indsats holdes
nede. Bestyrelsen har derfor kontaktet en gartner, med henblik på fjernelse. Den forventede pris for
fjernelse af Rosa Ragusa busk forventes at være ca. 8.000 ex. moms og herefter 4000 ex. moms per.år til
fortsat bekæmpelse. Der er med nuværende kontingent ikke råd til at iværksætte dette. Bestyrelsen har
kontaktet Odsherred Kommunes Projekt- og udviklingspulje om tilskud til fjernelse, men har fået afslag.
Bestyrelsen konstaterer, at grundejernes beskæring af træer og buske ud til vejarealerne ikke overholder
myndighedskravene og opfordrer medlemmerne til at gøre deres pligt, da man i modsat fald må forvente
påbud fra kommunen. Medlemmerne opfordres ligeledes til at opfylde huller i vejen ud for ejendommen.
Formanden gennemgik mailkorrespondence fra Odshrerred Kommune, SOL og SAGT.
Bestyrelse opfordredes af forsamlingen til at starte en proces omkring vedtægtsændring, da disse trænger
til en modernisering på flere områder herunder:
•
•
•

Indførelse af digitale medier som den normal kommunikationsform til medlemmerne.
Indførelse af rykkergebyr.
Beslutningsdygtighed af generalforsamling.

3. Kassererens regnskabsaflæggelse
Der henvises til udsendt regnskab for 2016, som blev godkendt.
4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
Der henvises til udsendt budget for 2017. Som blev vedtaget.
Der var fra forsamlingen forslag om at øge kontingentet for 2018 med 200 kr til 500 kr således at der er råd
til vedligeholdelse af strandarealer. Dette blev vedtaget og opkræves med forfald juni 2018.
5. Eventuelt indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant

På valg var:
Lars Geest (kasserer)
Hanne Hansen (bestyrelsesmedlem)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)
Alle blev valgt
Bestyrelsen består herefter af:
Ellen Harre (formand)
Jørgen Holmenlund (sekretær)
Lars Geest (kasserer)
Hanne Hansen (bestyrelsesmedlem)
Kurt Larsen (suppleant)
Hans Christian Andersen (revisor)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)
7. Eventuelt
Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden kl. 11.30
Herefter deltog forsamlingen i fællesarbejde med at opfylde huller i vej og beskære vej ned til stranden.
Dette afsluttedes med et hyggeligt grillarrangement.
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