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Beslutningsreferat

Den 13. juni 2021

FORENINGEN AF HYTTEEJERE PÅ VÆRNET
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I henhold til foreningens love indkaldes herved til ordinær generalforsamling:

Lørdag den 10. juli 2021 kl.13.30

Bork Hallen

Mødeadresse:

Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent Jan Howardy

2. Bestyrelsens beretning, herunder orientering om grundlejen v/formanden
(Grundlejen er 4722

kr. for 2021 og skal betales inden 1. August)

(en oplysning i beretningen om igangværende udvidet kontrol af
hytterne fra tilsynsførende i RK/SK Kommune, foranledigede en del
spørgsmål fra medlemmer)
3. Aflæggelse af regnskab. v/kassereren Godkendt
4. Indkomne forslag. Ingen
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år. v/kassereren
(godkendt)
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
(Der vælges formand i ulige år og kasserer i lige år. Disse vælges først. Herefter
vælges menige medlemmer.)
På valg er: Peder Mathisen, formand (genvalg), Peter Bylow ( genvalg) Nyvalg
Joknny Jørgensen for 2 år, Søren (smed) Tarbensen 1 år.
7. Valg af 1 revisor (Bodil genvalgt)
8. Eventuelt. (Ingen beslutninger, men livlig debat om lidt af hvert. Specielt
henstillinger til at dæmpe hastigheden til 20-25 kmt. ved kørsel på alle grusvejse i
omr.
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Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Kvittering for betalt kontingent skal
medbringes og forevises på forlangende. Ved skriftlig afstemning udleveres kun
stemmesedler mod forevisning af gyldig kvittering (eks. netbank- eller postkvittering)
Husk derfor at betale kontingentet inden generalforsamlingen.
P.b.v. Peder MathisenTlf. 30282508 pma@pc.dk

Hyttefesten er aflyst

På grund af risiko for Coronasmittespredning, ser vi os nødsaget
til at flytte Generalforsamlingen til Bork Hallen, samt aflyse
Hyttefesten
Hytteejerforeningen vil gerne sende post til dig på mail, men det kan
kun lade sig gøre hvis vi har din mailadresse. Hvis du ønsker at modtage
indkaldelser/opkrævning for medlemskontingentet og anden post fra
Hytteejerforeningen via mail, send da en mail til vaernhytter@gmail.com
og vi registrerer din afsendermail...
Bestyrelsen
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