Referat fra generalforsamling lørdag den 10. juni 2017 i Varbjerg grundejerforening.
1. Gunner Lorentsen valgt som dirigent.
Konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. De enkelte grundejere skal sørge for vedligeholdelse af veje som skal vedligeholdes med
grus, så der bliver en ensartet belægning i området. Der ligger grus ved pumpestationen.
Hække skal holdes på max. 1,80 m i højde. Nogle steder er hækken også for bred.
Biler skal parkeres på egen grund og ikke på det grønne område, da fællesarealet ikke er en
parkeringsplads. Der skal være plads til 2 biler på hver grund.
Foreningens vedtægter er revideret og navn er rettet til Middelfart kommune
Der er problemer med at få invitationer ud til tiden da Post Nord har lange leveringstider, så
derfor bedes alle sørge for, at bestyrelsen har en gyldig mailadresse, hvortil post kan sendes.
Der er opsat skur på det grønne område til plæneklipper, spil m.m.
Bro Strandvej er en §40-vej, hvilket bl.a vil sige at der ikke må parkeres på vejen, kun hvis
der er afmærkede parkeringsbåse.
Tak til digeudvalget som har gjort et meget stort arbejde.
Tak til Preben for pasning af fællesarealet
Tak til Henning og Jens for stor arbejdsindsats med bygning af skur.
3. Udgift til projektet vedrørende dige vil komme retur, hvis projektet bliver til noget.
Regnskabet er godkendt.
4. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
5. Budget og kontingent godkendt.
6. Nyt omkring stormflod: Gunner Lorentsen beretter om positiv dialog med Middelfart
kommune. Der har været afholdt mange møder med de andre grundejerforeninger omkring
hvad projektet indeholder og der er sammenskrevet materiale til kommunen. Der arbejdes
videre med projektet. Der har desuden været artikel i Fyens Stiftstidende, som efterfølgende
har resulteret i opringning fra grundejerforening i Munkebo, som har været igennem samme
forløb og gerne vil være behjælpelig med råd og vejledning, fik bl.a. at vide, at der er
mulighed for at søge tilskud fra EU samt et større tilskud fra kommunen
7. Formand Poul Erik Knudsen genvalgt
8. Alex Pedersen fortsætter som kasserer
9. Peter Rasmussen genvalgt. Alex Pedersen genvalgt, Erik Rasmussen genvalgt som
suppleant.
10. Eva Ray og Ingolf Hansen genvalgt som revisorer
11. Vibeke Aagaard genvalgt som revisorsuppleant
12. Kode til låsen på det nye skur er: 2016. Sommerfest den 22/7-17 på fællesarealet.

