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Dagsorden 

1 - Valg af dirigent og referent: 

2 - Formandens beretning.  

3 - Aflæggelse af regnskab 

4 - Indkomne forslag  

5 - Budget 

6 - Valg til bestyrelse 

7 - Eventuelt 

 

Add. 1 Lindy Gandrup blev valgt til dirigent og Rolf Sanderhoff til referent. 

 

Add. 2 Dagsordenen blev oplæst og Gitte Steinicke aflagde beretning i egenskab af 

konstitueret formand. Beretning blev modtaget af generalforsamling. 

 

Add. 3 Gerda Pedersen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

 

Add. 4 A 

 Forslag om at annullere beslutning fra 2018 vedrørende oprettelse af 

jolleudvalg med rådighed over egen økonomi blev vedtaget. 

B 

Forslag om fremmøde ved fuldmagt. Det blev vedtaget, at et hvert medlem kan 

stemme ved fremmøde med fuldmagt for kun ét medlem. Forslag imod 

muligheden for at kunne stille med fuldmagt blev trukket tilbage. 

D 

Forslag om prisfastsættelse af lejeafgift for fælleshus. Det blev vedtaget, at 

prisen sættes til 1200 kr. inklusiv moms og eksklusiv strøm. 

E 

Forslag om 12 dages frist for indsendelse af forslag samt rettelse af referencer i 

vedtægterne. Forslaget blev vedtaget. 
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Add. 5 Budgettet blev fremlagt af Gerda Pedersen og vedtaget. 

 

Add. 6 Gerda Pedersen blev valg til formand, enstemmigt og uden modkandidater. 

 Flemming Graversen blev valgt til kasserer for 1 år, uden modkandidater. 

Til bestyrelsen er valgt for 2 år: 

  Preben Møller, uden modkandidater. 

  Gitte Steinicke forsætter endnu et år 

  Rolf Sanderhoff valgt for et år, uden modkandidater. 

Som suppleanter  

  Leo Bertelsen blev valgt for to år, uden modkandidater. 

  Birgit Myrhøj blev valgt for et år, uden modkandidater. 

Som revisor 

Søren Bendix blev valgt. 

 

Add. 7 Der blev stillet spørgsmål til, hvem der har adgang til vores portaler i forhold til 

GDPR. 

Der blev påpeget en ugyldig bestyrelsesbeslutning om ændring af §3 i 

vedtægterne. Dette startede en debat om §3 og medlemskab generelt. 


