Generalforsamling i Hou Fællesforum

25.03.2014
Ordinær generalforsamling.
Dirigent: Gundhil Hoe
Referent: Flemming Roger Kristensen
Deltagere: Den samlede bestyrelse + 12 medlemmer
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning om Fællesforums virke i den
forløbne periode
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent
5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, samt suppleanter
På valg: Jan Schartau og Dorte Wissendorf
Suppleanter på valg : Ejvind Klit og Susanne Gammelgaard
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
ad 1:
Som dirigent valgtes Gunhild Hoe
Som referent valgtes Flemming Roger Kristensen
ad 2:
Formand Jon Jensen aflagde beretning over årets præstationer og
begivenheder
i henhold til bilag: beretning v/ Jon Jensen (Jon har det)
Jon's beretning blev godkendt uden kritiske kommentarer
ad 3:
Det reviderede regnskab blev fremlagt af Jan Schartau, som
kommenterede de enkelte poster.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger
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ad 4:
Budget for 2014 fremlagt af Jan Schartau . Heraf fremgår, at
kontingentet for 2014 er uændret i forhold til 2013.
Budget og kontingentforslag godkendt af generalforsamlingen
ad 5:
På valg til forretningsudvalget var Dorte Wissendorf og Jan
Schartau . Begge blev genvalgt med akklamation
På valg som suppleanter til forretningsudvalget var Susanne
Gammelgaard og Ejvind Klit
Ejvind Klit modtog ikke genvalg og i stadet valgtes Palle Kjær som 2.
suppleant
Som 1. suppleant genvalgtes Susanne Gammelgaard
ad 6:
Som revisorer genvalgtes Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen
Som revisorsuppleanter valgtes Nicolaj og Anne Marie Christensen
ad 7:
Ingen forslag var modtaget
ad 8 :
Peter Jacobsen ville vide hvilke indsigelser Fællesforum havde fremsat
til havneplanen
Jon Jensen redegjorde for indsigelserne, som i al væsentlighed bestod
af: Byggetæthed for høj - Bygninger for høje - Shared space arealet
magter ikke den komplekse opgave - Cafeens placering Parkeringsforhold utilstrækkelige - Bådoplag for utilstrækkelig
Der henvises til WWW oplevhou.dk, hvor indsigelserne er tilstede in
extenso
Peter Jacobsen udtrykte også bekymring over adgangen til Klitrosevej.
Han mente ikke den skulle være ad Øster Alle og Nørreled, men stikkes
på adgangsvejen til færgehavnen
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Dorte Wissendorf tilkendegav ønsket om dannelse af en "Stigruppe" til
vedligehold og servicering af kyststien. Herudover etablering af en
gruppe der skal være krumtap omkring aktiviteter for "Mens vi venter "
projektet på havnen.
Aftenen sluttede med en række taksigelser til/fra os alle

