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Vi startede vores generalforsamling med et oplæg fra Ny Hattenæs daglige leder Rikke 

Bøndergaard, små 60 glade medlemmer, fik en god indsigt i hotellets historie. 

Motionen blev sikret, da vi fysisk fik en rundtur på hotellets værelser og gange. 

 

Dernæst gik Per Kragh fra BO TRYGT på scenen og guidede os alle igennem hvorledes 

man kan hjælpe til at indbrudstyve ikke lige vælger vores område at udfører deres løjer 

i – skiltning, opmærksomhed og godt naboskab er en ret god ingrediens. 

 

Så blev det tid til lidt godt til ganen, Ny Hattenæs tryllede med tærte & vin, øl eller 

vand efterfulgt af kage & kaffe.   

 

  15/3 - 2023 

Sted Ny Hatternæs 

Deltagere Robert, Klaus, Henrik, Claus & Lise samt ca. 55 veloplagte 
medlemmer 

Pkt. 1 Valg af dirigent – Jens Würgler 

Pkt. 2 Valg af referent – Claus Gottlieb 

Pkt. 3 Beretning om foreningens virksomhed 

Pkt. 4 Fremlæggelse af revideret regnskab til 
godkendelse 

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent 

Pkt. 6 Bestyrelsens forslag – ingen, flyttes til evt. 

Pkt. 7 Forslag indkommet fra medlemmerne – ingen, flyttes til evt. 

Pkt. 8 Valg af bestyrelse og revisor samt 

suppleanter 

Pkt. 9 Eventuelt 

Punkt 3 – Der henvises til beretningen, som er vedlagt separat.  
Punkt 4 - Fremlæggelse af revideret regnskab til – se vedlagt regnskab. 
Punkt 5 - Fastlæggelse af kontingent. 

Det er bestyrelsens forslag, at kontingentet fastholder uændret på 250 kr/år. 
 

 
Punkt 8 - Valg af bestyrelse og revisor suppleant.  
Bestyrelse: På valg er Klaus Kirkegård og Robert Boye. 

Revisor suppleant: På valg er Hans Pilegaard. 
Suppleanter til bestyrelsen: Esben Krogsgård og Arne Sørensen. 

Alle genvælges uden modkandidater    
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Punkt 9 – Eventuelt 
 

Jens Würgler: Der skal vedtægtsændringer til, hvis vi i indkaldelsen til GF blot 
henviser til hjemmesiden mht. dagsorden.  
 

Jens Würgler: Grundejere har stemmeret – hvad betyder dette? - 1 stemme pr 
husstand eller?  - bør beskrives/fastlægges tydeligt. 

 
Jens Würgler: opbakning til vores linje med materiel af god kvalitet. 
 

Jens Würgler: Lokalplaner bør efterleves, og det skal være således at 
dispensationer ikke gives pr automatik – fint at vi går ind i diverse sager. 

 
Opsat skiltning med ”privat” for enden af kildevænget, er ikke lovlig – den ser 
vi lige på. 

 
Forslag om en ”velkomst pakke med info” til områdets nye beboere. Vi drøftede 

det og nåede til enighed om at det ikke er praktisk muligt med gældende 
GDPR-regler og i øvrigt vil det være en svær opgave for bestyrelsen at holde 
styr på hvilke huse der er blevet solgt (og til hvem) 

 
Der kom et forslag gående på, om det vil være muligt for medlemmerne, at 

”ønske/forslå” fornyelse af materiel via hjemmesiden – vi (bestyrelsen) tjekker 
op på dette. 
 

 

Stor Applaus til vores materiel forvalter Klaus fra salen     
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