
Referat fra Solhjemgårdens ordinære generalforsamling d. 30/7 2011

Til generalforsamlingen var fremmødt 27 personer og Torben Andersen blev valgt som
dirigent hvorefterformanden aflagde beretning og efter en bemærkning eller to blev
beretningen godkendt.

Som pkt 4 aflagde kassereren beretning for årets regskab samt forlagde et budget for den
kommende sæson og bortset fra en enkelt bemærkning blev regnskab og budget
enstemmigt vedtaget.

Derefier kunne generalforsamlingen gå til valg og evt.genvalg af div medlemrner,revisorer
og suppleanter som hurtigt blev overstået, idet alle blev genvalgt.

Da der ikke var indkommet nogle forslag gik man over til punkt 8 som er eventuelt og her
blev nogle enkelte ting taget op af medlemmerne såsom:
støv fra vej specielt når biler kører for stærkt, begge dele som vi har oppe hvert år.
Bestyrelsen informerede de tilstedeværende at de ville undersøge hvad man kunne gøre
ved støvproblemet, medens hastigheden nok bliver vanskeligere at løse.

Vores nye bænk der er opstillet ved stranden til glæde for alle (Næsten) blev der orienteret
om hvad det helt gik ud på. Grundet lidt misforståelser er bænket blevet omproduceret et
par gange samt flyttet lidt rundt nede på stranden, indtil den nu står hvor den står"

Da der ikke var flere der ønskede ordet takkede formanden for god ro og orden og
erklærede genera lforsa m I i ngen for afsluttet.

Referent Jørgen Rasmusen
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o WS mand er bestilt til at montere ny overligger i bøjlen på stien mellem Silkehalevej og
Mejsevænget.

r Ejeren af Emuvej 2 er blevet bedt om at klippe hækken på stisiden.
o Ejeren af Mejsevænget l0 har fået besked om at stakittet skal fiemes i overensstemmelse

med vore vedtægter.
o Det er forsøgt at identificere gul bil på Emuvej mhp. at give en opfordring til at overholde

hastighedsbegrænsningen på z0kmltpå fællesvejene. Er pt. Ikke lykkedes.
o Efter flere forsøg er det nu endelig lykkedes at fa opstillet en ekstra bænk på stranden.

Historien ender dog ikke her da der er indgivet en klage over bænkens placering.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

. Vejene er løbende vedligeholdt. Bestyrelsen har desuden besluttet at de i det kommende fu
vil arbejde med vejbelægningen mht. begrænsning af støv samt hastighedsbegrænsende
foranstaltninger. Dette arbejde skal munde ud i et konkret beslutningsforslag som vil blive
fremlagt på næste ars generalforsamling (2012).

o Den ødelagte jolle som ligger til højre nfu man kommer ned på stranden er nu for 3. år i træk
anmeldt til Slagelse kommune som vil stå for fiernelsen af denne.

r Medlemmer af foreningen har uopfordret tilbageskåret beplantningen på fællesarealet. Vi
siger tak for indsatsen men bestyrelsen vil fremover gerne lige have en melding i lignende
sager INDEN arbejdet udføres. Selr4ægl er jo trods alt ulovligl !

r Nu vil jeg komme med nogle opfordringer.
r Internetadressen er www.solhjemgården.dk . Her kan man finde information om

foreningen fu ordensregler, vedtægter, dagsordener, referater, indkaldelser mv.
Medlemmerne opfordres til at besøge siden.

o I lighed rned tidligere år opfordres I til at huske at holde målerbrøndene frie samt
overholde indbetalingsfristerne til kontingentet. Husk ALTID at give bestyrelsen
besked om adresse ændringer.

r HUSK også at I selv og jeres besøgende overholder vores supplerende ordensregler
specielt mht hastighedsbegrænsninger på vejene samt støj fra fr musik.

r Bestyrelsen vil ligeledes opfordre grundejeme til SELV at rette henvendelse til
naboer mv. i tilfælde af klager / uoverensstemmelser. Dette er for at bibeholde et
godt naboskab. Bestyrelsen er således hverken budbringere eller politibetjente og
inddrages kun i tilfælde af afbrudt kommunikation.

r Vedr. de nye affaldsbeholdere så opfordres I stadig til at passe godt på dem. Der er
tilsyneladende flere som har ffiet deres stjålet og man er selv ansvarlig for at bekoste
genanskaffelsen af nogle nye hos Slagelse kommune,

r Der er ikke indkommet nogen forslag som skal behandles på generalforsamlingen.
r Hermed er formandens beretring afsluttet.

Mogens Laursen
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