Jersie Strands Grundejerforening
Referat fra afholdt Generalforsamling den 4. marts 2015 kl. 19.00
Mødet afholdt i Biblioteket lok. 25
Dagsorden i.h. t.vedtægterne
1.
Valg af Dirigent.
2.
Valg af 2 stemmetællere.
3.
Formandens beretning.
4.
Det reviderede regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse.
5.
Vedtagelse af budget 2015 samt forhåndsgodkendelse af budget for 2016.
6.
Behandling af indkomne forslag.
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7a. Valg af 2 suppleanter.
8.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9.
Eventuelt..
10. Beretning fra JSG- fondens virke i 2014.
Ad 1
Formanden Per Hauge bød velkommen til Jersie Strands Grundejerforenings ordinære generalforsamling. Og som første pkt. på dagsorden var valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jens Bang Liebst som dirigent. Der var ikke andre forslag Jens Bang Liebst
blev valgt. Jens Bang Liebst takkede for valget og konstaterede herefter generalforsamlingen for
rettidigt indvarslet.
Ad 2
Niels Peder Christensen (NP) og Claus Sørensen valgt til stemmetællere.
Ad 3
Formanden Per Hauge fik ordet og aflagde beretning over bestyrelsens aktiviteter i 2014.
Beretningen bar præg af den turbulente periode med div. grove beskyldninger m.m. bestyrelsen har
gennemlevet i det forgangne år 2014. og at den samlede resterende bestyrelse på den baggrund
træder tilbage.
Per Hauge omtalte den af SEAS planlagte renovering af vejbelysningen i vores område. Og
Strandrensningen af vores strand.
Formandens samlede beretning kan læses på Grundejerforeningens Hjemmeside.
Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål og bemærkninger.
Ole Høglund fik ordet og protesterede mod beretningen og gav udtryk for et uskønt samarbejde.
Alf Winther forespurgte til tidsfristen for udskiftning af lamper i vores område. Per Hauge kunne
oplyse, at projektet er udsat til medio 2015, men at man er velkommen til begynde før.

Sven Olufsen protesterede og gjorde gældende, at der var tilbageholdt og givet løgnagtige oplysninger vedr. anlæg af Banestien og formand Per Hauge ville lænse J.S.G. Fonden for 200.000,00 kr.
og forære disse til Solrød Kommune!?.
Per Hauge tilbageviste, at der var tilbageholdt oplysninger, og fortalte, at det klart og tydeligt
fremgik af referaterne i JSG og JSG Fondens bestyrelsesmøder, at sagen havde været fremlagt i
begge bestyrelser.
Marianne Høglund gjorde også gældende, at være af den opfattelse, at der ikke var besluttet noget.
Det var så den væsentligste årsag til, at Marianne Høglund og Sven Olufsen udtrådte af bestyrelsen
i august og oktober.
Sven Olufsen sagde endnu engang formand Per Hauge havde givet løgnagtige oplysninger vedr.
anlæg af Banestien og formand Per Hauge vil lænse J.S.G. Fonden for 200.000,00 kr. og forære
disse til Solrød Kommune. For at understrege påstanden blev der viftet med nogle papirer, som han
sagde, var referater fra bestyrelsesmøder og der af disse ikke fremgik noget om projektet Banestien.
Per Hauge kunne endnu engang henvise til, at sagen bl.a. var nævnt i beretningen på sidste års
generalforsamling og behandlet på bestyrelsesmøder både i 2012, 2013 og 2014, hvor bl.a.
Marianne Høglund, Svend Olufsen og Niels Peder Christensen (NP) havde deltaget. Per Hauge
kunne tilføje, at projekt Banesti tog sin begyndelse i sommeren 2012
Per Hauge sluttede med, at det selvfølgelig var beklageligt, at Sven Olufsen og Marianne Høglund
har fortrængt deres deltagelse i disse møder.
Ole Høglund kom flere gange med særdeles kritiske bemærkninger til bestyrelsen om, at
bestyrelsen ved årets julefrokost, havde taget deres koner med. Ole Høglund henvendte sig til
generalforsamlingen med sine kritiske spørgsmål, hvortil der fra et flertal af de fremmødte lød: Kan
vi så komme videre!?
Christen Bøgh Kristensen fik ordet og oplyste, at bestyrelsen aldrig har modtaget en krone i
honorarer, dette til trods for, at der er fastsat et honorar på 500,00kr til almindelige
bestyrelsesmedlemmer og 1.750,00 kr. til kasserer og formand.
Christen Bøgh Kristensen sluttede med, at det var med en vis undren, at høre Ole Høglunds
negative bemærkninger vedr. J.S.G.s`julefrokost, dem havde han jo ikke, da hans kone Marianne
sad i bestyrelsen og han selv deltog i julefrokosten.
Claus Sørensen oplyste, at der på deres vej var rettet henvendelse til SEAS vedr. belysning, men de
havde pt. ikke modtaget nogen tilbagemelding.
Jørgen Thomsbæk efterlyste oplysninger, om hvem der pt. stod som ejer af Banestien?
Per Hauge kunne oplyse at stien tilhørte Solrød Kommune.
Spørgsmålet vedrørende ejerforholdet til stien udløste en række kommentarer. Det blev bl.a. oplyst,
at der havde været boldbaner på arealet før anlæg af S-banen og at disse var J.S.G.s`ejendom og en
ekspropriation af grunden dannede grundlag for J.S.G. Fonden.
Der var herefter ikke flere indlæg og beretningen taget til efterretning .

Ad 4
Christen Bøgh Kristensen fik ordet og gennemgik det reviderede regnskab og omtalte revisionens
bemærkninger til regnskabet.
Jacob Poulsen fik ordet og gennemgik revisionens bemærkninger til regnskabet og fremhævede
bl.a. at bestyrelsens egne regnskabsprocedurer skal følges.
Der blev stillet spørgsmål til, om beløbet til strandrensning kunne specificeres i regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad 5
Budgetterne for 2015 og 2016 blev gennemgået af Per Hauge og oplyste bl. a. at kontingentet til
J.S.G. i 2015 var uændret. Hvorimod JSG kontingentet nedsættes fra 100,00 kr til 75,00 kr. i 2016
og bidraget til snerydning nedsættes fra 100,00 kr. til 75,00 kr. i 2016.
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der var angivet et andet beløb i regnskabet for snerydning.
Bestyrelsen beklagede, at der forelå en skrivefejl. Men beløbet er 75,00 kr for snerydning i 2016.
Claus Sørensen stillede spørgsmål til strandrensningen og økonomien.
Jens Bang Liebst fik ordet og gav en redegørelse.
Budgetterne for 2015 og 2016 blev herefter godkendt.
Ad 6
Sven Olufsen har fremsendt 2 forslag dat. 05-02-2015 til generalforsamlingen.
Forslagene gik på, at generalforsamlingen henstillede til J.S.G.s`bestyrelse, at indlede samarbejde
med J.S.G. Fondsbestyrelse, inden 30 dage efter generalforsamlingen, med henblik på en
revidering af Fundatsen, således den er i overensstemmelse med den nuværende lovgivning om
fonde.
Forslagene kan læses på Grundforeningens Hjemmeside.
Dirigenten Jens Bang Liebst oplyste, at de fremsatte forslag omfatter ændringer i fonden og kan
således ikke behandles på generalforsamlingen
Jens Bang Liebst suspenderede herefter generalforsamlingen i ca. 10 min.
Efter en drøftelse mellem forslagsstilleren og dirigenten blev der enighed om, at forslag 2
bortfalder, men at man kunne bibeholde forslag 1 og er sålydende:
Det henstilles til J.S.G.bestyrelse, at indlede et konstruktivt samarbejde med J.S.G. Fondsbestyrelsen, inden 30 dage efter generalforsamlingen, med henblik på en revidering af Fundatsen,
således den er i overensstemmelse med den nuværende lovgivning om fonde og visse foreninger
Forslaget blev godkendt og taget til efterretning.
Ad 7
Den nuværende bestyrelse: Per Hauge, Christen Bøgh Kristensen og Poul Erik Nielsen. træder
tilbage efter eget ønske.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev udpeget og modtog valg: Niels Peder Christensen,
Jonas Karlberg og Søren Kunst blev valgt for 2 år.
Marianne Høglund og Sven Olufsen blev valgt for 1år.
Ad 7a
Valg af 2 suppleanter. John Petersen og Inger Callisen blev stillet i forslag. Ingen andre forslag.
John Petersen og Inger Callisen valgt for et år.
Ad 8
Valg af revisorer. Nuværende revisorer Jørgen Thomsbæk ønsker ikke genvalg, Jacob Poulsen er
indstillet på genvalg. Claus Sørensen var indstillet på valg
Ingen andre forslag til revisorer.
Jacob Poulsen og Claus Sørensen valgt for et år.
Valg af revisorsuppleant. Jørgen Thomsbæk var indstillet på valg til posten.
Jørgen Thomsbæk valgt for et år.
Ad 9
Eventuelt: Ingen emner og ingen ønskede ordet.
Ad 10
Jacob Poulsen aflagde beretning om Fondens virke og økonomi i 2014 og oplyste bl.a. at Fondens
tilskud til vejbelysningen var overført til Advokat Per Felbys klientkonto. Jacob Poulsen omtalte
også Civilstyrelsen, der havde Fonden under observation.
Marianne Høglund spurgte om , JSG fonden kunne yde tilskud til Sct. Hans fest, græsslåning og
J.S.G.s` generalforsamling.
Jacob Poulsens oplyste. At ifølge lovgivningen om fonde måtte der på ingen måde føres penge til
stifteren af fonden og da stifteren i det her tilfælde var JSG. Kunne Fonden ikke yde tilskud.
Jacob Poulsens beretning blev hørt.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30. Dirigenten Jens Bang Liebst takkede herefter for god ro og
orden.
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..........................................
Dirigent Jens Bang Liebst
............................….
Poul Erik Nielsen (Referent)

.............................….
Per Hauge
… ……………………
Christen Bøgh Kristensen

