Jersie Strand Grundejerforening
Referat ekstaordinær generalforsamling
Mandag d. 9. maj 2022 kl. 19.00
Deltagere:
18 medlemmer var repræsenteret
Bestyrelsen:
Bodil Hertzum - formand, Bri a Dalsø - kasserer, Nicholas Hjort - sekretær, Per Møller - næs ormand.
A ud fra Ulla Skovgaard (US)

Bodil Hertzum bød velkommen og beskrev baggrunden for ændring af vedtægtsændringerne, samt at der
var et ekstra punkt på dagsordenen med valg af 2 suppleanter.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Niels Høpner blev enstemmigt valgt.

2. Godkendelse af revision af vedtægterne – behandlet på ordinær generalforsamling 21/4-2022
Dirigenten gik de enkelte ændringspunker igennem. Here er blev vedtægtsændringerne enstemmigt
vedtaget.

3. Valg af 2 suppleanter l bestyrelsen
Ingen s llede op som suppleanter. Dog blev der valgt 2 suppleanter e er det e erfølgende møde, der var
indkaldt

4. Eventuelt
Bodil fortalte at medlemmerne snart kan lmelde sig nyhedsbrev pr. mail på JSG hjemmeside.
Be na fra Jersie Kystvej fortalte, at Jersie Kystvej 14 kaldet Sozzi parken e er Søstrene Sozzi, er privat grund
og ikke må beny es som o entlig park. Sozziparken er en fond, der skal hjælpe udsa e børn
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Here er var der en lille halv me inden møde om udski ning af vejlamper, der var indkaldt l kl 20.00.

Orientering om udski ning af vejlamper
Deltagere:
Ud over de ovennævnte kom yderligere 16 medlemmer.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Niels Høpner fortsa e som dirigent

2. Baggrund for mødet
Bri a orienterede om hvilke veje der manglede at få udski et de gamle vejlamper.

3. Orientering om muligheder for udski ning af vejlamper v. Ole Brochstedt, andel lumen
Ole Brochstedt fra andel lumen orienterede here er om de forskellige typer vejlamper, der kan vælges, hvis
man fortsat ønsker kommunen betaler vedligehold og strøm. Hvis anden løsning vælges skal de enkelte veje
selv stå for vedligehold, strøm og nyt tændskab. Desuden orienterede Ole om økonomien og muligheder for
nansiering fra andel lumen. De e kræver dog at vejlauget er registreret med cvr-nr.
Præsenta onen kan ses på vores hjemmeside via link i Nyt fra Bestyrelsen.

4. Eventuelt
Vi gjorde endnu et forsøg på at få valgt 2 suppleanter. Denne gang lykkedes det, og vi byder velkommen l:
Tina Günther Nemovej 17 og
Tom Christensen Nemovej 9

Referent: Nicholas Hjort.

Dirigent: _______________________

Formand: _______________________
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