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Ejerforeningen  Ferieprojekt  Hvide  Sande  Sluse  m.b.a.

LBrdag,  den 24. marts  2018  afholdtes  generalforsamling  i Ejerforeningen  Ferieprojekt

Hvide  Sande  Sluse  m.b.a.  på Fiskeriets  Hus,  Hvide  Sande  med 26 stemmeberettigede

fremmBdte.

Som  dirigent  valgtes  i henhold  til vedtægternes  § 10  Jørgen  Iversen,  som  jfr.  § 7 kon-

staterede,  at indkaldelsesvarslet  på mellem  2 og 4 uger  var  overholdt,  at indkaldelse

var  skriftlig  og udsendt  til medlemmerne,  at tid  og sted  var  angivet,  at dagsorden  var

angivet,  at revideret  regnskab,  budget  og forslag  til behandling  var  udsendt  sammen

med indkaldelsen,  og at generalforsamlingen  således  var  lovligt  indvarslet  og beslut-

ningsdygtig.

Der  forelå  dagsorden  ifBlge  vedtægternes  § 9:

a)  Bestyrelsens  aflæggelse  af årsberetning  for  det  senest  forlBbne  år.

b)  Bestyrelsens  forelæggelse  til godkendelse  af årsregnskab  og status  med  påteg-

ning  af revisor.

c)  Bestyrelsens  forelæggelse  af  driftsbudget  for  det  løbende  regnskabsår.

d)  Valg  af  formand  for  bestyrelsen.

e)  Valg  af  andre  medlemmer  til bestyrelsen.

F) Valg  af  suppleant  for  bestyrelsen.

g)  Valg  af revisor  og revisorsuppleant.

h)  Valg  af  administrator.

i)  Behandling  af indkomne  forslag.

j)  Eventuelt.



Som  dirigent  valgtes  i henhold  til vedtægtens  § 10 advokat  JBrgen  Iversen.

a)  Formanden  Jørgen  Boe aflagde  beretning,  som  toges  til efterretning.

b)  Bente  Bertelsen  aflagde  regnskab,  hvilket  godkendtes,  og forelagde  budget.

c)  Behandledes  efter  sædvane  sammen  med  punkt  b)

d) JBrgen  Boe (8)  valgtes  ved  Fredsvalg  som  formand.

e) Til bestyrelsen  valgtes  ved  fredsvalg  i Øvrigt  Marianne  Gydesen  (41),  Ruth  Jen-

sen (9),  Bente  Bertelsen  (16),  JBrn Harbo  Gramstrup  (29),  Christian  Kinch  (48)

og Erik  Clausen  (2).

f)  Ved  fredsvalg  valgets  Lykke  Nyholm  Madsen  (42)  som  suppleant.

g) Ved fredsvalg  valgtes  Statsautoriseret  revisor  Claus  Christensen  Bredvig.  Ifølge

sædvane  valgtes  ingen  suppleant.

h)  Som  administrator  valgtes  Joan  Falck  Kirkeby,  Beierholm,  Hvide  Sande.

i)  Indkomne  forslag:  Ingen.

j)  Under  eventuelt  drØftedes  fællesantenneanlæg  og tyske  kanaler,  grå fiberbok-

se, Langsang  Langs  Vand,  sydgavle/maling,  skiltes nummerering  samt  skorste-

ne og der  var  henstilling  om at bruge  parkeringspladser.  Der  udtryktes  tak  til

bestyrelsen.

Herefter  afsluttedes  generalforsamIingen.

Jørgen  Iversen

dirigent

JØrgen  Boe

formand
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