Baaring 6. juli 2011

Referat fra ordinær generalforsamling
1. juli 2011 i Baaring Forsamlingshus
Formanden bød velkommen til de fremmødte og foreslog Niels Bebe som dirigent for generalforsamlingen.
Niels Bebe takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Da der ikke var indvendinger afholdtes generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden.
1.
Valg af dirigent
Niels Bebe blev valgt.
2.
Formandens beretning for året
I sin beretning kom formanden ind på følgende emner:
•
Der er indgået ny aftale med Niels Edlefsen om vedligeholdelse af arealerne
•
Der er sendt brev til alle grundejere vedrørende overholdelse af beplantningsgrænserne
•
Vejrenoveringen på Harevæget, Bævervænget, Hermelinvænget og Egernvænget er
gennemført. De resterende veje følger, når der i løbet af et par år er råd til det
•
Bestyrelsen vil gerne have meddelelse om indbrud, så man kan følge udviklingen og
eventuelt gribe ind med afværgeforanstaltninger
•
Der er lagt en brochure "Velkommen til Baaringege" ind på www.baaringege.dk med
information om området og med ordensreglerne.
•
Bestyrelsen lægger vægt på at området ser pænt ud og formanden takkede naturplejeudvalget for en god indsats
Om fremtiden nævnte formanden,
•
at nedgangene til stranden skal forbedres
•
at hjemmesiden skal udbygges
•
at der skal tilstræbes en øget tilslutning til bredbånd
Da der ikke var spørgsmål til formandens beretning konstaterede dirigenten at beretningen
var godkendt.
3.
Kassereren fremlægger regnskab
Kassereren fremlagde foreningens regnskab for regnskabsåret 1/4 2010 til 31/3 2011.
Regnskabet blev godkendt.
4.
Fastsættelse af kontingent
Det blev foreslået at hæve det årlige kontingent fra 700 kr. til 900 kr. og bevare et årligt
vejbidrag på 700 kr. Det blev understreget at vejbidraget var midlertidigt og var indført med
henblik på den igangværende renovering af vejene.
De foreslåede kontingenter blev vedtaget.
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5.
Indkomne forslag
Bestyrelsen genfremsatte det vedtægtsforslag, der blev vedtaget på generalforsamlingen i
2010, men uden kvalificeret flertal. Forslaget kunne herefter vedtages med almindelig
stemmeflertal, hvis det blev fremsat i uændret form på en senere generalforsamling.
Det fremsatte forslag blev vedtaget og udgør nu foreningens vedtægter.
6.
Valg af kasserer
Viggo Faltum blev genvalgt.
7.
Valg af et bestyrelsesmedlem
Preben Quist-Sørensen blev genvalgt.
8.
Valg af to suppleanter
Karen Nørby Andersen blev genvalgt(1. supp.) og Mette Halberstadt nyvalgt.
9.
Valg af en revisor
Kaj Vahlkvist blev genvalgt.
10. Valg af en revisorsuppleant.
Kurt Sørensen blev valgt.
11. Eventuelt.
Under Eventuelt vågnede forsamlingen lidt op og stillede en række spørgsmål. Generalforsamlingen var jo også gået så hurtigt, at der var længe til den annoncerede spisetid.
Sp: Må man lave låger af hensyn til tyveri?
Sv: Det må man (vist) godt.
SP: Hvordan skal vi gøre Baaring Ege kendt?
Sv: Skilte med "Baaring Ege" ved landevejen. Niels Bebe vil undersøge om det er muligt.
Få google til at pege på Baaring Ege, hvis der spørges efter Baaring Sommerland.
Sp: Hvornår bliver området kloakeret?
Sv: Niels Bebe(formand for teknisk udvalg i Middelfart) svarede, at der ingen planer er for
kloakering af området.
Sp: Hvad sker der, når vores lokalplan udløber.
Sv: Lokalplaner udløber ikke. De ændres, hvis der er behov for det(Bebe).
Sp: Må vi sætter kameraer op på vejene.
Sv: Bestyrelsen undersøger sagen.
Sp: Vil man gennemgå beplantningen på grundene igen, ligesom man gjorde for nogle år
siden.
Sv: Det er der ingen planer om, da det var en temmelig bekostelig affaire.
Da spørgelysten var ebbet ud, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god
ro og orden.
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Underskrift:
Niels Bebe, dirigent
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