Referat generalforsamling 10. Juni 2016 i Varbjerg Grundejer- og lejerforening.
1. Ingolf Thor Hansen valgt som dirigent.
2. Bestyrelsen kan berette, at der på bestyrelsesmøde den 24/4-16 blev drøftet
borgermøde, som blev afholdt d. 6/3-16 vedrørende evt. opførelse af dige. Rambøll
samt repræsentant fra Middelfart kommune deltog i mødet.
Der er endvidere søgt og bevilget byggetilladelse til opførelse af skur/redskabsrum til
plæneklipper, legeredskaber, krolfredskaber m.m.
Tak til brolaug for opsætning af badebroen i maj.
Tak til digeudvalg for arbejdet omkring etablering af dige.
Tak til legepladsudvalg for arbejdet på legepladsen.
Tak til Preben Bergholt for pasning af fællesarealerne.
Der er grus til reparationer af veje.
Bestyrelsen beder alle udvise godt naboskab og overholde klipning af hæk m.v.
Beretning godkendt.
3 Der har været udgifter til vejskilt samt byggesagsgebyr ifb. redskabsrum samt
reparation af badebro. Regnskabet blev godkendt.
4 Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
5 Der er budgetteret med et underskud på 25.000,00 kr. bl.a. til redskabsskur samt
udgifter til borgermøde ifb. diget. Budget blev godkendt.
6 Gunner Lorentsen fra digeudvalget kan fortælle, at der har været afholdt en række
møder med kommunen samt bestyrelserne i de andre berørte grundejerforeninger.
Kommunen har stillet i udsigt, at der kan ydes lån med kommunegaranti. Der ønskes
tilkendegivelse af, om digeudvalget skal arbejde videre på sagen. Dette blev besluttet
ved håndsoprækning.
7 Poul Erik Friis Knudsen fortsætter som formand.
8 Alex Pedersen fortsætter som kasserer
9 Helle Nørrelund , Bente Bay og suppleant Erik Rasmussen genvalgt.
10 Eva Ray og Ingolf Thor Hansen genvalgt som revisorer.
11 Vibeke Aagaard valgt som revisorsuppleant.
12 Forslag til bestyrelsen om, at tilrette ordlyd i vedtægterne, der står bl.a Ejby kommune
i stedet for Middelfart kommune. Spørgsmål til bestyrelsen om, hvorvidt man må
klippe hegnet langs strandsiden på Bro Strandvej. Dette ligger udenfor
grundejerforeningens regi og må klippes med kommunens godkendelse. Der afholdes
sommerfest den 23. Juli 2016 fra ca. kl. 14.00.

