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2. Formandens beretning blev om omdelt og gennemgået af Allan Henckel. Beretningen vil
efterfølgende kunne læses på foreningens hjemmeside.
Sven Erik Frederiksen talte om foreningens historie og så tilbage på de emner, der har
været behandlet gennem Sven Erik’s 15 år som formand.
Der var ingen kommentarer til beretning, der blev godkendt.
3. Kassererens reviderede regnskab blev om omdelt og gennemgået af Bjarne Skov
Der var ingen bemærknin ger eller spørgsmål, Regnskabet blev godkendt. Regnskabet
vil efterfølgende kunne læses på foreningens hjemmeside.
4. Fastlæggelse af kontingent
a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til foreningen på 600 kr. årligt og dette
blev vedtaget.
b) Der blev orienteret omkring en ny metode for opkrævning af kontigent, idet Sønderborg Kommune har opsagt den nuværende aftale om opkrævning og betaling
via Ejendomsskatten. Fremover vil grundejerne modtage et indbetalingskort dækkende kontigent til Grundejerforeningen samt for det grønne vedligehold på samlet
600 kr.
5. Valg af formand; Allan Henckel, Akelejevej 5 stillede op til formandsposten og blev valgt.
6. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) valg af suppleanter og c) valg af revisorer
a) På valg for en 2-årig periode er Bjarne Skov, Snerlevej 22, der blev genvalgt samt
Carsten Jacobsen, Porsevej 4 der også blev genvalgt. Som nyt medlem til bestyrelsen valgtes Gunnar Deigård-Jensen,Violvej 11
b) På valg er 1. suppleant, og her valgtes Peter Johansen, mens 2. suppleant Jørgen
Zeuner, Solsikkevej 4 blev genvalgt.
c) På valg er revisorerne Tommy Andresen, Snerlevej 15 og Erik Jeppesen, Akelejevej 2, der begge blev genvalgt.
7. Indkomne forslag
Fra Hans Jørgen på Bellisvej var den inkommet et forslag til, at bestyrelsen for grundejerforeningen skal tage kontakt med Jerlev radio og udrede hvad den tilsendte faktura
for kabel-tv modtagelse i 2010 rent faktisk dækker over, da dette for mange fremstår
uklart.
Efter stor og ivrig drøftelse konkluderes det, at bestyrelsen skriver til Jerlev radio og beder om en specifikation for fakturaen.
Orientering til de berørte grundejere (modtagere af Yousee kabel-tv) vil blive orienteret
via vor hhjemmeside, hvorpå der også vil blive oprettet en WEB-form til indsamling af de
nødvendige oplysninger fra de respektive kabel-tv modtagere. Det præciseres, at der ikke skal tilsendes bestyrelsen papirer mv; alt kommunikation skal ske elektronisk.

8. Eventuelt
Sven Erik blev som afgående formand for grundejerforeningen gennem 15 år udnævnt til
æresmedlem.
Der blev kort rejst spørgsmål omkring Badebroen ved Havnbjerg strand, der ikke nåede
at blive sat op i denne badesæson.
Der blev kommenteret, at der af Sønderborg kommune er blevet klippet ned mellem Bellisvej & Violvej, men der er ikke blevet ryddet op, og der flyder således med afklippede
grene.
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