
Øster Vedsted Beboer- og grundejerforening

Referat af
generalforsamling den 22. februar 2016 kl. 19 i forsamlingshuset

Kun 5 bestyrelsesmedlemmer var mødt op.

Dagsorden:
1. Beretning
2. Regnskabsaflæggelse- runddeles
3. Budgetforslag og kontingentfastsættelse
4 Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer
5. Behandling af indkomne forslag – Ingen 
6. Eventuelt

1.
Velkommen
Vedtægterne siger ikke noget om, at vi skal have valgt en dirigent. Så jeg tager rollen selv.
Generalforsamlingen er indvarslet i uge 5 ved runddeling i deklarationsområdet. Så 
generalforsamlingen er indkaldt senest 14 dage inden i dag og dermed beslutningsdygtig.
Som nævnt på generalforsamlingen i 2014 varetages beboerforeningens interesser nu af Fællesrådet,
som jo er vores fælles organ overfor kommunen. Derfor handler min beretning alene, hvad der er 
hændt i grundejerforeningens deklarationsområde, A, C og D.
Der er såmænd ikke så meget at berette om, men her får I, hvad der er sket i årets løb.
Lille skov ved Østerfenner passes fortsat af pedelordningen under Esbjerg Kommune. Det gør de 
udmærket. Fortov passes og underplantningen ordnes efterår.
Der er lavet aftale med Sønderfenner 4, landbruget, om færdsel på Nøreng.
Der har været afholdt møde med Fællesrådet om fælles forsikringspolice for hele Øster Vedsted.
Vi er med og sparer ca. 700 kr. om året. Så det er jo godt.
Møde med Fællesrådet om ”landskabsgang”.
Lasse er jo vores repræsentant. 
Godt at der nu er aktivitet på pladsen overfor forsamlingshuset. Så vidt jeg ved, er der en livlig 
aktivitet. 
Og så bliver arealet også plejet, så det ser pænt ud.
Vi har også fået henvendelse fra forsamlingshuet om tilskud til renovering af huset.
På grund af vores beskedne midler, gav vi afslag på at støtte projektet. Vi har jo tidligere overført 
50.000 kr.. Det var ligesom beboerforeningens andel.
Tak til bestyrelsen. Det er jo meget lidt, vi har behov for at mødes, men tak til jer alle for at være 
med.
Også en stor tak til Jannie, som har været vores gode kasserer. Hun er jo flyttet til Ribe i efteråret.

1, 2 og 3: 
Beretning, regnskab og budget godkendt.



4.
Jannie er flyttet fra området og udtrådt af bestyrelsen.

Lasse Munk, Thomas Hedemann og Jens Peter Juhl er på valg. Genvalgt.
Ove Tram er tidligere indtrådt i stedet for Jannie Hansen og er på valg i 2017.
Herudover er Poul Erik Jensen. Også på valg i 2017.

Som suppleant valgtes Søren Møller. Suppleant nr. 2 er vakant.

Revisorerne Leif Frandsen og Henning Kruse blev genvalgt.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand, Poul Erik Jensen
Kasserer, Jens Peter Juhl
Lasse Munk
Ove Tramm
Thomas Hedemann

5.
Ingen indkomne forslag.

6.
Eventuelt. Intet.

For referat:

Jens Peter Juhl


