Generalforsamling Beboerforeningen 30-01-2013
Dirigent Frede Lassen
1. Formandens beretning
Kom ind på hvad der var sket i året der er gået bla. cykel projektet, åben ø møde i Århus og
Horsens. Renovering af veje på Øvre i forbindelse det kongelige besøg ( de første der meldte sig til
åben ø) Der blev vist billeder af Dronning Margrethes og Prins Henriks rundtur på øen. Kom også
ind på 2020 planen og fremtidig bosætning fra 180 til 250-300 fastboende for at opretholde skole,
Læge, hjemmepleje og dagligvarer forsyningen. Omtalte bosætning i det åbne land, de såkaldte går
dsteder, erhverv, beskæftigelse og distance arbejde og pendlere. Tiltag ang. prod. af div. tangarter,
blå flag, rent hav og genopbygning af stenrev. Omtalte besøg af Horsens Dykkerklub og Dansk sport
fisker forening! Stop af udledning af næringsstoffer i havet. Berettede om tanker vedrørende færgen og gratis gods 2014 og det at der er ny færge på vej 2017.
Formandens beretning blev godkendt!
2. Tulle aflagde regnskab, dette blev også godkendt, dog var der kritiske røster ang. udlån af 80.000 kr
til EIF omkring noget mellemfinasering, men bestyrelsen kunne dog berolige forsamlingen med at
pengene ville være tilbage i kassen igen i løbet af februar måned, altså 2013!
3. § 1 Vedtægts ændring til: Foreningens navn er ENDELAVE BEBOERFORENING Foreningens formål
er at varetage Endelaves fælles interesser herunder miljø og planmæssige forhold! For 38 Imod 5
4. § 2 Vedtægts ændring til: Som valgbare og stemmeberettigede medlemmer kan optages alle der er
fyldt 18 år med fast bopæl på Endelave eller indehaver af en bolig/ sommerbolig på Endelave
Formanden og flertallet i bestyrelsen skal ALTID være fastboende på Endelave! Udenøes-boende
kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret
Forslaget blev godkendt med For 33 Imod 8
5. Ny bestyrelse :
Bent Hindrup Andersen Formand
37 stemmer
Birgit Andersen menig medlem
34 stemmer
Hanne Nyholt Næstformand
33 stemmer
Michael Rasmussen Kasserer
26 stemmer ( Valgt for 1 år)
Jens Laurits Olsen Sekretær
Ikke på valg
Tove Yde
sup.
20 stemmer
Mette Munk sup.
19 stemmer
Ø rep. Øsammenslutningen blev Bent Hindrup Andersen
Sup.
””””””””
blev Jens Laurits Olsen
Rep. Til Landsbyrådet
blev Bent Hindrup Andersen
Sup.
””””””””
blev Jens Laurits Olsen
6. Eventuelt : Der var ikke yderligere, udover at der var røster fra salen, der mente der skulle være
vedtægtsændringer, så man kunne være sikker på at få lagkage ved næste generalforsamling og
fremover! Bestyrelsen stillede garanti for at der ville være lagkage næste gang!
Dirigenten kunne afslutte mødet med at alt var foregået i ro og orden!
Ref. Jens Olsen

