Deltagere:
I alt ca. 180 fremmødte
I alt stemmeberettigede 96 medlemmer
Tid:

Lørdag den 24. marts 2018 kl. 14.00

Sted:

Stausø Friskole, Klintingvej 170, Stausø.

Velkomst ved formanden.
Som indledning til generalforsamling, foredrag omkring dansk – tyske forhold med efterfølgende
spørgsmål og svar ved tidligere chefredaktør Siegfried Matlok.
Herefter vores fællessang, på melodien, Mandalay

Referat:
1. Valg af dirigent
Advokatfuldmægtig Helene Marie Biendzus Jensen, Dahl Advokatfirma Esbjerg.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning med fokus på de vigtigste aktiviteter i
gennem året. (Skriftlig beretning er udsendt via medlemsbladet).
Spørgsmål/bemærkninger:
Ingen
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
I kassererens fravær gennemgik formanden regnskabet for 2017 samt samtidig med, budget
2018, efter generalforsamlings godkendelse.
Spørgsmål/bemærkninger:
Medlem: Hvad skyldes den væsentlige budgetoverskridelse vedrørende, vedligehold veje mv.
Note til regnskabet ville her have været relevant.
Formanden: Årsagen er dårligt vejr med meget regn og våde grusveje, som har medført, at
slæbningen af grusvejene har været mere omfangsrig en forventet og derfor væsentlig dyrere en
budgetteret. Samt øgede stiomkostninger.
Bent Aaby: Cykelsti fra Porsmosevej til Hennemølleå vil være muligt at anlægge under visse
forudsætninger, vejen er rimelig bred en del af ruten.

Formanden: Vejen følger ikke den oprindelige kortlagte vejstrækning. Men noteret,
Regnskabet blev godkendt
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende år og budgetoverslag for det
kommende år.
Budget for indeværende år blev gennemgået sammen med regnskabet under dagsordens punkt 3
efter generalforsamlingens godkendelse.
Formanden gennemgik bestyrelsens budgetoverforslag 2019.
Spørgsmål/bemærkninger
Medlem: Spurgte til hvad pengene fra vejfonden skulle bruges til.
Formanden: Midlerne i vejfonden skal bruges til vedligehold og evt. anlæg af nye asfalt veje.
På et tidspunkt skal der nyt slidlag på vejene, hvilket skønnes at medføre en udgift på 1,5 mio.
kr.
Budget 2019 godkendt
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år (2019).
Kontingentet på 750 kr. pr. boligenhed for 2019 godkendt
6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
Ingen forslag modtaget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Niels Jørgen Pedersen, Henrik Ladefoged og Jørgen Lund. Niels Jørgen Pedersen og
Henrik Ladefoged er begge villige til genvalg.
Genvalg til Niels Jørgen Pedersen og Henrik Ladefoged. Nyvalg til bestyrelsen Lars Pedersen,
Uglevej 1.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Nyvalg til Jesper Dahlmann, Grindsted. Genvalg til Peder Jochumsen, Henne
9. Valg af revisor
Genvalg til BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab.
10. Eventuelt
Henrik Ladefoged præsenterede diasshow med udvalgte igangværende, afsluttede, og
kommende projekter for bestyrelsesarbejdet.
-

Rosa Rugosa samt Glansbladet Hæg breder sig hurtigt og er vanskelig at holde nede.
Lyngslåning. Resultatet af slåningen af GHS arealer afventes. Meget af lynghøet er brugt til
stierne.
Medlem. Stillede spørgsmål til om det var at bevare naturen at slå lyngen.

Henrik Ladefoged. Hvis man vil vedligeholde lyngarealer, er man nød til at gøre noget, som
for eksempel at slå det med mellemrum. Vi har ikke mulighed for at have dyr gående på
arealerne til afgræsning.
-

-

Rebstiger. Lægges igen i år ud på udvalgte stier til stranden.
”Stedet tæller”, skulle efter planen have været afsluttet, men forsinket på grund af vejret.
Naturlegeplads. Det er en stor udfordring af finde et sted til legepladsen. Men udvalget
bestående af medlemmer af GHS og Handelsstandsforeningen arbejder videre for at finde
stedet.
Ravningel Bjerge. Er ved at blive slidt ned. Vil forsøge at stoppe nedglidningen af sandet, samt
at få forbedret adgangsforholdene til og stien langs klittoppen.
Medlem. Ravningel Bjerge består af flere klitter. Er arealet ikke privatejet?
Henrik Ladefoged. GHS har et stykke areal som vil være oplagt at benytte som udflugtsmål.

-

-

Bænke. De gamle bænke ved Strandcafeen er udskiftet med nye.
Stierne til stranden. Naturstyrelsen vil ikke længere deltage i vedligeholdelsen af stierne, og
mener stierne skal formes af naturens gang.
Byggesager. Sagerne drejer sig især om volde/terrænregulering/knust granit som ikke opfylder
betingelserne i planloven.
Hjertestarter. GHS ser gerne at der opsættes hjertestartere forskellige steder i
sommerhusområdet, ud over de hjertestartere som er i selve byen. Medlemmerne opfordres til at
tilkendegive, hvis man ønsker at deltage i hjertestarterkursus.

Medlem. Opfordring til en fælles indsamling til gave til Købmand Hansens i anledning af
jubilæet den 25.5.2018. Medlemmet vil gerne være tovholder og efterlyste hjælpere. Vil gerne
have mulighed for løbende at kunne informere nyt via GHS Facebook side.
Formand. Fint initiativ, men det er et helt privat medlems initiativ, som ligger udenfor GHS
regi. Men GHS vil godt være med til at formidling af informationer mv. kan foregå via GHS
Facebook side, hvortil alle medlemmer har mulighed for at få adgang.

-

Medlem, Elsebeth Bruun. Hvorfor skal det hedde ”Henne Strand Life” kunne godt bruge
danske ord i stedet for.
Formanden. Spørgsmålet overlades til udvalget at afgøre.

-

Medlem, Anne Marie. Ros til bestyrelsen for et godt stykke udført arbejde. Godt foredrag og fin
begyndelse med fællessang.

-

Formanden. Alle opfordres til at være meldt til GHS nyhedsmail samt som Facebook ven.
Formanden takkede bestyrelsen for det gode samarbejde der har været igennem året.

Til sidst takkede formanden dirigenten for at lede generalforsamlingen igennem i god ro og
orden.
Aase Christine Thomsen, Referat

Niels Jørgen Pedersen, Formand

Henrik Ladefoged

Helene Marie Biendzus Jensen, Dirigent

