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Formand: eksportør Jørgen Voss, Næsbyvej 1o9, Næsby, Fyn.

af stiftenale generalforsamling den 28. oktober 1967 på "Alleshave"
i

Baaring Somnerlands Gr.undejer- og Vandforsynings forenlng .

-oOo-

Direktør Karl Randrup bød velkommen, og foreslog at forsamlinqen
valgte som diiigent landsrets s agfører Viggo Holst-Knudsen, Århus.

Lands rets s ag fører Holsl-Knudsen valgtes, oq oplyste, at af de 45

nuværende grundejere på Baaring Sorunerland/ var 25 mødt eller re-
præsenteret, og konstaterede, at alen stiftenale generalforsamfing
målte anses lov1ig indvarslet og bes lutningsdyqt ig , hvj-lket god-

kenaites.
Dirigenten gav ordet til advokat A. Kielbelg/ aler genne$gik det

udsendte udkast l:i1 vedtægter, og efter forhandling blev ualkastet
godkendt som vedtægter for foreningen. med følgende ændringer:

i 51ændres matr. nr. 5 a m. fl, til matr. nr. 5 b m. fl.
i S 5 ændres stk. 10, således at det har følgende ordlyd:
"Bestyrelsen udarbejder et ordensreg lement , der skal forelægges ge_

neralforsamlingen ti1 godkendelse, ligesom ændringer og tilføjelser
ti1 reglementet kun kan foretages med genera L fors amlingens godken_

de1se. Reglementet skal indeholde bestemmelser med henblik på at
bevare ornrådets landskab smæs s ige karakter. Det påhviler bestyrel-
sen at påse, at de i reglemenlet optaqne bestemmelser overholdes.rl
i S 6 ændres i slk. 5 alatoen 1, juli ti1 1. juni
i 5 6 udgår i stk. I sidste punktum: ordet "fornødne".

Et eksemplar af de rundsendte vedtægter vedhæftes nærværende pro-
tokof som b ilag,

I forbindefse med gennemgang af vealtægterne havde for.skellige
grundejere ordet angående problemer i forbindefse ned vandforsyning,
den projekterede campingpfads, TV-antenner oq flagstængei:.

Diligenten gik her.efter over til 2" punkt på dagsordenen: valg
af bestyr.else.

Der fremkom følgende forslag:

5eå99reI: tandlæqe Jørgen larp, Tietgens Alfe 14, Odense



Øvriqe medlemner: Eru Lls Bilten Knudsen, Trompeterbakken 13' Kolding

Direktør Jørgen Normann, fattegatvej 2' Fredericia
Læge c. H. Andersen, Drosselvej 5, Fre'lericla'

Ti1 bestyrelsessuPPleanter:
clafmester Gert Jensen, Brockdorffvænget 3, Oalense

Civilingeniør: Ivar Hvafsøe Hansen, Bøgebakken 22, Skt' Klemens"

Ti1 foreninqens levisorer I

seminarielektor Iver chrislensen, Vejlevel 41, JelLing

Tandlæge Helge Larsen. Grønnegade l, Gelsted"

Der fremkom ikke andre forslag, og de fornævnte vafqtes 6nslem-

migt.
Fhv. amtsrådsnedlem Bro redegjorde for Baaring-Asperup Vandværks

vandfolsyning smuL ighealer , der må anses for overordentlig gode" Have_

arkitekt Lindholdt realegjorde for ualstykningen og b ep t antningspl anen '
Den nyvalgle formand foresfog, at ålskonlinqentet t11 foreningen

for år.et 7967/68 fasLsæltes tiL kr. 1oo,oo" Dette blev vedtaget'

Di!igenten slutteale herefter generalforsamlingen'

Som dirigenl:

V, Holst Knudsen


