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Dragør, den 10. maj 2012

Referat fra Generalforsamling 2012
Foreningens ordinære generalforsamling
blev afholdt onsdag den 18. april
i Hollænderhallens mødelokale
Som indledning havde vi den tidligere formand for Dragør Vindmølle Laug Erik Grum-Schwensen,
som fortalte om vindmøllernes udvikling og om de 6 stk. 95 kW Tellus vindmøller, som var opstillet
ved siden af Bachersmindelejren. Møllerne var aktive fra 1989 til 2001.
Valg af dirigent
Preben Henningsen blev valgt, han takkede for valget og fandt generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Beretning Formand
Der er i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder.
I maj 2011 deltog vi i Sammenslutningen af grundejerforeninger i Dragørs (SGD) ordinære
generalforsamling. Det blev besluttet at nedlægge foreningen, da der ikke kunne vælges en ny
bestyrelse. En ekstraordinær generalforsamling i oktober nedlagde endelig foreningen, og
kassebeholdningen blev doneret til Dragør Biograf.
Hjertestarter-projektet er endnu ikke gennemført, idet de omkringliggende grundejerforeninger endnu
ikke har besluttet sig for at gå ind i projektet. De 15.000 kr., som sidste år blev besluttet anvendt til
projektet ligger lunt på vores bankkonto, men er fortsat ”øremærket” til projektet.
Vi har modtaget et Hjertelungerednings-læringssæt fra Trygfonden, som foreningens medlemmer kan
låne med hjem. Se mere information på vores hjemmeside.
Den 18. november 2011 døde vores næstformand gennem mange år Poul Holm efter nogens tids
sygdom. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Jeanet overtager pladsen som
næstformand.
Efter snerydning 29. januar 2012 sendte vi en klage omkring kvaliteten. Det viste sig, at kosten hos
vores leverandør var slået skæv grundet en sten på fortovet. Efterfølgende blev et brev udsendt til de
grundejere, som havde sten liggende. Enkelte sten ligger dog stadig meget tæt på, hvor der skal fejes.
Bestyrelsen vil endvidere undersøge muligheden for en anden leverandør, som andre
grundejerforeninger i området har skiftet til.
Fastelavn blev afholdt på traditionel vis 19. februar 2012, der deltog 43 glade voksne og 18 endnu
gladere børn.
Bestyrelsen har arbejdet med afholdelsen af foreningens 50 års jubilæum, dette bliver nærmere
gennemgået under forslag.

Bestyrelse:
Mikael Hauschultz
Formand

Tonny Bengtsson
Kasserer

Jeanet Barth
Næstformand

Inge Zelander
Bestyrelsesmedlem

Andreas Mathisen
Bestyrelsesmedlem

Leif Wartacz
Best. suppleant
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Beretning Kasserer
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
Valg til bestyrelsen
Kasserer Tonny Bengtsson blev genvalgt
Næstformand Jeanet Barth blev genvalgt
Leif Wartacz blev valgt til bestyrelsessuppleant
Valg af revisorer.
Uve Heuck blev genvalgt, og Margot Nielsen blev valgt
Valg af revisorsuppleant.
Asger Djørup blev valgt.
Forslag fra bestyrelsen
Jeanet fremlagde planerne for jubilæumsfest 9. juni 2012. Der er reserveret lokaler på Badehotellet,
hvor også 25 og 40 års jubilæerne blev afholdt. Der planlægges en italiensk buffet, prisen på
deltagelse vil blive fastsat efterfølgende. Jeanet fortalte, at man allerede havde modtaget en del
forhåndstilmeldinger. Efter generalforsamlingen havde 25 personer allerede forhånds tilmeldt sig.
Bestyrelsen glæder sig til at se mange medlemmer til et rigtigt festligt arrangement.
Derefter blev der holdt afstemning om bestyrelsens forslag om, at der afsættes et beløb på kr. 200 pr.
deltager til festligholdelse af foreningens 50 års jubilæum den 9. juni 2012. Det maximale beløb,
foreningen yder til dette arrangement, er kr. 10.000.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingent.
Kasseren fremlagde bestyrelsens forslag på kr. 300.-, dette blev enstemmigt vedtaget.
Eventuelt.
Niels Hjort fra Dragør Hjertestarter Laug fortalte om projektet. Lauget har været ude hos flere
grundejerforeninger og regner med, at der kan etableres hjertestartere i vores område i det kommende
år.

Med venlig hilsen
p.b.v
Mikael Hauschultz

Der var et lille traktement efter
generalforsamlingen

Husk 50 års jubilæum lørdag den 9. juni 2012
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