STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR HOLMEN VANDLØBSLAV
LØRDAG D.11. 5. 2013 KLOKKEN 10 PÅ SVALLERUP SKOLE
1. Velkomst v. Jørn Jørgensen – en af initiativtagerne – Han redegør for
problematikken omkring vandløbet. Arbejdsgruppen har taget initiativ til en
opmåling af vandløbet. Denne opmåling viser, at vandløbet i flertallet af
målepunkter ikke er overens med regulativet fra 1992 (Gørlev Kommune).
Målingerne blev udført af Landinspektør Bent Cramer, (skel.dk).
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af dirigent: Karsten Vig Jensen valgt.
4. Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt.
5. Vedtægter. Gennemgang og diskussion af initiativgruppens forslag.
§ 1: i.a.b.
§ 2: i.a.b.
§ 3: Klaus Skalts – Urhøj: Hvad er definitionen af ”ekstraordinær”? Der
forklares. Jørgen Schrøder – Krokusvej: Hvad nu med ”ny udstykning”?
Det er netop det, vi skal arbejde med. (gem til punktet eventuelt).
§ 4: Hvad er ”driftsleder”? Der forklares.
Torben Nielsen: hvem repræsenterer man?
Grundejerforeningsrepræsentant – her bestemmer gr.foren.bestyr.
Som grundejermedlem repræsenterer man sig selv.
Kan alle ejere af en parcel købe medlemskab?
sv.: det kan der ikke svares eksakt på.
Hvad gør kommunen, når der skal sendes henvendelser ud til Matrikler
med flere ejere?
sv.: Der sendes ud til den ejer, som står som administrator.
Forslag om ét medlemskab pr. matrikel.
Diskussionen slutter med at der skrives en bestemmelse om én stemme
pr. matrikel ind i vedtægternes § 4.
§ 5: fra salen siges det, at alle medlemmer skal meddele mail-adr.
sv.: Vi har stadigvæk borgere, som ikke har mail-adr.
Salen: Der er ingen grund til at annoncere i ugeavisen; den læses alligevel
ikke.
selvom vi kan indkalde på mail, kan dette endnu ikke regnes for en lovlig
fremgangsmåde.
Salen: offentliggørelse bør ske på foreningens hjemmeside.
sv.: vi har pt. ingen planer om at oprette hjemmeside. Det må bestyrelsen
tage stilling til.
Et forslag om 4 ugers frister skrives ind i vedtægternes § 5.
Valg af revisor rettes til ”Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.”
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Efter eventuelt tilføjes:
”Dirigent og referent underskriver referat, som udsendes af bestyrelsen
senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.
Sp.: Er det OK at vedtægtsændringer kun kræver et flertal på 2/3 af
fremmødte stemmeberettigede medlemmer?
Diskussionen om emnet ender med OK!
§ 6: Der tilføjes til § 6: ” Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
for et år ad gangen.”
Sp.: er det virkelig nødvendigt med skr. afstemning?
sv. Det er en ren sikkerhedsforanstaltning.
Sp.: Hvorfor skal der skrives nøjagtigt det antal navne på stemmesedlen,
som der skal vælges til bestyrelsen?
sv.: For at det skal gå rigtigt til. Det er den procedure, vi har valgt.
Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge, når man skriver navne på
valgsedlen.
§ 7: I forhold til indkaldelsen, skal der vælges èt bestyrelsesmedlem mere
nemlig 5. Dette skyldes, at formanden ikke vælges direkte, men findes,
når bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
Tilføjelse til § 7: ”Bestyrelsen konstituerer sig på
generalforsamlingsdagen.
§ 8: i.a.b. Dog slettes s i ”foreningens”.
§ 9: Her slettes afsnittet om revisorer.
§ 10: ophørspassus rettes til: ”Foreningens ophør skal vedtages af 2/3 af
de fremmødte medlemmer på 2 af hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 4 ugers interval.”
rettelse: ”skal” i stedet for ”kan” i passus om foreningens midler ved
ophør.
6. Initiativgruppen foreslår følgende kontingent for 1. år.
Almindelige grundejere (sommerhus):
forpagter/lejere:
driftsledere:
grundejerforeninger:

500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.

Heftig diskussion: måske bør kontingentet for grundejere sænkes. Man
frygter, at en for høj pris vil holde mange væk. 500 kr. er for meget.
Vi bør hverve medlemmer.
Det kunne være en god idé at graduere grundejerforeningskontingentet i
forhold til antallet af medlemmer i den enkelte grundejerforening.
Engangsudgift og kontingent.
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Vi kunne sige, at det, vi fastsætter nu, er et kontingent, der er nødvendigt for
at kunne starte foreningen. Senere vil kontingentet mere kunne afspejle
driftsbudgettet.
Skal grundejerforeningerne være solidariske?
Der er forslag om 10 kr. pr. grundejer i alle grundejerforeninger + ”startgebyr”
på 1000 kr.
Diskussionen om kontingentets størrelse fortsætter.
Vi skal se realistisk på det og betale, hvad det koster.
Der fremsættes forslag om 10 kr. pr grund i de grundejerforeninger, der
tilmelder sig.
Diskussionen munder ud i følgende forslag:
Alm. grundejere (sommerhus):
200 kr.
Grundejerforeninger:
10 kr./grund
øvrige lodsejere
2500 kr.
Forslaget vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen: Der blev følgende foreslået:
Steen Fischer Jensen
Jørn Jørgensen
Klaus Skalts
Finn Hammerum
Ebbe Nørtved
Da der ikke fremkom flere kandidatforslag er de alle valgt.
Efterfølgende blev der trukket lod om åremål, og de tre førstnævnte er valgt
for 2 år, og de to sidste er valgt for 1 år.
Som suppleanter blev foreslået:
Erik Fris Hansen
Troels Andersen
Efterfølgende blev der trukket lod om placering og førstnævnte blev
førstesuppleant, og sidstnævnte blev andensuppleant.
8. Som revisorer blev foreslået:
Erik Vrang
Jørgen Helge Johansen
Som revisorsuppleant blev foreslået:
Gerda Nielsen
Alle valgt.
9. Eventuelt.
Dirigenten takker de fremmødte og forsikrer om Gefions støtte også i
fremtiden. Dirigenten gør forsamlingen opmærksom på, at Gefion bl.a.
arrangerer kurser for ålavsmedlemmer.
Jørn Jørgensen takker for opbakningen.
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