Referat af generalforsamling 25.3.2018.
Velkomst/ formand Claus Christensen bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer.
Valg af dirigent/ Ivan Lauridsen blev valgt til dirigent
Valg af referent og stemmeudvalg/ Birgit Pedersen blev referent. Jacob og Mette Høggaard blev
stemmetællere.
Bestyrelsens beretning/ Bestyrelsen fremlagte beretningen.
Følgende emner blev berørt:
Låningsvejen
Hjemmeside
Midler til Byforskønnelse
Legeplads
Fuglesamlingen
Akuthjælpere
Eget postnummer
De løbende arrangementer: Fastelavn, 2 x strandrensninger, Sct. Høns og Julearrangement
Lagerhal på fastlandet
Ø – Sammenslutningens generalforsamling
Offentlig transport
Lægesituationen
Byrådet på besøg
Naturfond – Smart Island – Slow Living
Trafik gennem byen – Bynær P - plads
Bump til hastighedsbegrænsning gennem byen
Kørsel på Vestervej
Den efterfølgende debat drejede sig især omkring kørsel og bumpene, som fungerer efter hensigten
men skal udføres på en måde, så de ikke belaster vores rabatter og grøfter. Desuden forslag om
yderligere bump og ændret placering af nogle. Det blev påpeget, at alle skal køre hensynsfuldt.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab 2017, herunder kontingent 2019.
Margit fremlagde det omdelte regnskab.
Det blev påpeget, at Sct. Høns burde give mere i overskud set i lyset af den frivillige indsats, der lægges
i det. Bestyrelsen har af samme grund undladt levende musik i år.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til Vedtægtsændringer
Birgit fremlagde forslag til vedtægtsændringer.
Disse blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag vedr. lagerhal
Birgit og Claus fremlagde forslag vedr. lagerhal på fastlandet.
Der skal arbejdes med forsikring af varer, ligesom forskellige kodesystemer skal undersøges.
Forslaget blev vedtaget.
Valg:
Valg af formand: På valg er Claus Christensen/genopstiller
Benny Thomsen opstillede som modkandidat.
Stemmetal:
Claus: 19 stemmer
Benny: 13 stemmer
2 stemmesedler var blanke
Claus blev således genvalgt som formand
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Karin Fredskild, Frede Nielsen og Birgit Pedersen/
alle genopstiller. Jørgen Nielbæk har meldt sig som kandidat. Andre kan melde sig frem til
valghandlingen starter. Benny Thomsen meldte sig som kandidat.
Stemmetal:
Birgit: 29
Frede: 22
Karin: 21
Jørgen: 14
Benny: 11
1 stemmeseddel var ugyldig
Valgt blev således Birgit, Frede og Karin
Valg af 2 suppleanter: På valg er Henning Dyrholm og Jacob Nielsen/Begge genopstiller
Jørgen Nielbæk opstillede også.
Stemmetal:
Jørgen: 27
Jacob: 24
Henning: 6
Jørgen blev således 1. suppleant og Jacob 2. suppleant
De fremmødte godkendte, at Jacob også var stemmetæller.
Valg af 2 revisorer: På valg er Niels Chr. Nielsen og Jesper Jacobsen/Begge genopstiller
Niels Chr. og Jesper blev genvalgt uden modkandidater.
Valg af 2 revisorsuppleanter: På valg er Jens Hye og Ove Nielsen/Begge genopstiller
Jens og Ove blev genvalgt uden modkandidater
Evt.
Irli og Troels havde ønsket, at vi drøftede: Veje, rabatter, grøfter og rørlagte grøfter.

Fællesrådet vil bede kommunen redegøre for, hvilke veje, der er kommunale og hvilke private og
drøfte løbende vedligehold. Der oprettes erfa-gruppe på Fællesrådets nye hjemmeside, hvor alle kan
lægge materiale ind.
Erling mente, at salget af KlithusMandø ikke er sket retmæssigt, hvilket Ivan tilbageviste.
Mette efterlyste hastighedsbegrænsning på Søndre Strandvej. Claus fortalte, at Fællesrådet arbejder
på sagen.
Jørgen Nielbæk meddelte, at han og Merete, Jens og Birthe inviterer til Åbent Hus d. 18.8 kl. 15.00 i
forbindelse med Den gamle Præstegårds 300 års jubilæum.
Erling opfordrede til, at generalforsamlingen fremover afholdes på lav – og ikke højvande.
Bestyrelsen beklager efterfølgende dette men havde planlagt med, at deltagerne deltog lørdag i
strandrensning og efterfølgende åbning af legepladsen, hvorfor søndag formiddag forventedes at
passe fint.
Referent Birgit Pedersen

Dirigent Ivan Lauridsen

