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Dragør den 23. maj 2013

Referat fra Generalforsamling 10. april 2013
Foreningens ordinære generalforsamling
blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler
Som indledning havde vi Georg Larsen (Gogge), som levende fortalte om sit liv som brandmand
ved Københavns Brandvæsen. Gogge fortalte også om sin deltagelse i X faktor og sluttede af med
at fremføre sangen ’Sol på Havet’. Foredraget var særdeles underholdende.

Valg af dirigent
Preben Henningsen blev valgt, han takkede for valget og fandt generalforsamlingen lovligt
indkaldt. De 29 deltagere ved generalforsamlingen repræsenterede 20 parceller.
Beretning formand
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med vores 50 års jubilæumsarrangement, som blev
afholdt 9. juni 2012 på Dragør Badehotel med en stor italiensk buffet. Der var 29 deltagere, som
havde en særdeles hyggelig aften. Christiansø Spillemændene fra Christianshavn spillede på
harmonikaer og vaskebræt.
Vi undersøgte ny ordning med snerydning, men da vi ikke fik aftalerne til at falde på plads, inden
vintersæsonen startede, valgte vi at fortsætte med den gamle ordning. Grundet uoverensstemmelse
i forbindelse med sidste regning fra firmaet har vi valgt at opsige aftalen. Vi vil i den kommende
periode indgå en ny aftale med et nyt firma.
Der er blevet etableret 3 hjertestartere i vores område, Harevænget 23, Borgervænget 12 og
Stærevænget 29. Vi har betalt vores del af etableringsudgifterne til ’Vængernes Hjertestartere’, og
efter generalforsamlingen i Dragør Hjertestarter Laug er de årlige driftsudgifter sat til kr. 10 pr.
parcel pr. år, som betales af grundejerforeningerne i området. Til hver hjertestarter er der tilknyttet
3 personer som tilkaldevagter, disse vil blive kontaktet, når der er opkald til 112.
10. februar 2013 deltog 43 voksne og 18 børn i tøndeslagning ved bommen. Som sædvanligt
havde vi 3 tønder, en til børn, en til kvinder og en til mændene. Efter overrækkelse af gaver til
bundkonger og kattekonger var der kakao med rom og fastelavnsboller.
Beretning kasserer
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
Valg til bestyrelsen
Formand Mikael Hauschultz blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Inge Zelander blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Andreas Mathisen blev genvalgt
Revisorer Asger Djørup blev valgt og Margot Nielsen blev genvalgt
Revisorsuppleant Uve Heuck blev valgt
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag på årligt kontingent kr. 300.- blev godkendt.
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Eventuelt.
Vi har haft enkelte uheldige episoder i forbindelse med betaling af kontingentet. Der var
almindelig enighed på generalforsamlingen om, at det er uacceptabelt, at enkelte medlemmer
skaber problemer omkring dette.
Bestyrelsen påpegede at mange af tilmeldingerne til fastelavnsarrangement kom for sent, hvilket
gør, at vi ikke kan planlægge indkøb i de rette mængder. Hvis tilmeldingsfristerne overholdes, kan
udgifterne til indkøb optimeres bedre.

Med venlig hilsen
p.b.v
Mikael Hauschultz

Bestyrelse:
Mikael Hauschultz
Formand

Tonny Bengtsson
Kasserer

Jeanet Barth
Næstformand

Inge Zelander
Bestyrelsesmedlem

Andreas Mathisen
Bestyrelsesmedlem

Leif Wartacz
Best. suppleant

