Referat fra generalforsamlingen Endelave Beboerforening 7. feb. 2015
Referent: Maja S. Hoé
1. Valg af dirigent.
Anders Møller Olsen vælges – procedure vedr. indkaldelse bliver godkendt.
2. Beretning ved formanden.
Årets aktiviteter og projekter bliver gennemgået af Hanne Nyholt og beretningen bliver
godkendt af generalforsamlingen.
3. Revideret regnskab.
Regnskabet bliver gennemgået af foreningens eksterne kasserer, Michael Rasmussen.
Regnskabet er inden d.d. gennemgået og godkendt af revisorerne Frede Lassen og Dorthe
Olsen. Regnskabet bliver godkendt af generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag til behandling.
 Forslaget til vedtægtsændring, bliver nedstemt.
 Forslag om at den nye bestyrelse, evt. i samarbejde med andre, skal arbejde med at
få et antal flygtninge til øen, til gavn for skole og arbejdspladser, bliver vedtaget.
 Forslag om at stranden skal renses for det store affald, vedtages at bestyrelsen skal
undersøge om mulighederne for at dette arbejde kan blive udført.
5. Fastsættelse af kontingent.
Da omkostningen ved at være en del af Ø sammenslutningen er kr. 50.- pr medlem af
Endelave Beboerforening, er det nødvendigt med en kontingent stigning.
Fra 2016 er priserne flg.:
Almindelig medlem – fastboende og sommerhus medlemmer kr. 100.- pr person
Pensionister og støttemedlemmer kr. 75.- pr person.
6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
Bestyrelsen:
Pia Briesemeister nyvalgt
Brian Andersen nyvalgt
Maja S. Hoé genvalgt
Suppleanter:
Kirsten Nielsen (1. suppleant)
Monica Birkemose (2. suppleant)
Revisorer:
Palle Dupont
Michael Rasmussen
Revisorsuppleant: Klavs Hornum
7. Som Ø-repræsentant til Sammenslutningen af Danske Småøer vælges Jens Olsen og som
suppleant vælges Kim Vind.
8. Til landsbyrådet i Horsens vælges Jørgen Holm og som suppleant Maja S. Hoé
9. Under evt. fremlægges det som arbejdsgrupperne i 2020 planen arbejder med.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig på flg. måde:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Menigt medlem:

Karsten Kragh Hansen *
Jens Olsen*
Maja Hoé
Pia Briesemeister
Brian Andersen*

Mrk * = sidder i færgeudvalget.

