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PETER BÜLOW HANSEN

FORENINGEN

BILLUNDVEJ 46

AF HYTTEEJERE PÅ VÆRNET

7250 HEJNSVIG
Afs: Morel Aalevej 23 7160 Tørring

www.vaernhytter.123hjemmeside.dk

202 ST.M

Kontingent for 2022 er 250,00 kr. og bedes indbetalt senest den, 9. juli 2022
I alt at betale 250,00 Kr.

Husk at påføre medlems nr.: 10001
Bank Reg. Nr. 1551 Konto: 2285606

Giro: +01<+2285606<

FORENINGEN AF HYTTEEJERE PÅ VÆRNET
Driftsregnskab

2020
Indtægter

Renter/udbytte

2021
Udgifter

Indtægter

6.540,00

71.435,00

0,00

0,00

Kontingent

126.625,00

Renter/Gebyr
Møder/gaver
Kørsel/telefon

300,00

272,00

6.431,00

8.436,00
4.661,52

10.265,68

Hyttefest

0,00

Generalforsamling

0,00

0,00

Porto/kontorhold

7.553,50

Hytternes historie

0,00

0,00
1.180,50

-101,50

Diverse

Udgifter

4.184,00
0,00

0,00
9.621,25

127.038,00
126.625,00

158.026,68

71.435,00

28.355,27

31.401,68

0,00

0,00

43.079,73

Balance

158.026,68

158.026,68

71.435,00

71.435,00

Status

2020

Over/underskud

Aktiver
Egenkapital

Passiver

Aktiver

Kassebeholdning

36.360,34

80.548,57

4.888,50

3.780,00

Overskud/Underskud overført fra regnskab

43.079,73

-31.401,68
41.248,84

41.248,84

84.328,57
0,00

www.vaernhytter.123hjemmeside.dk

Passiver
41.248,84

72.650,52

Danske Bank

Balance

2021

84.328,57

www.vaernhytter.123hjemmeside.dk

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

Lørdag den 9. juli 2022 kl.13.30
Mødet holdes i SYDLADEN (festsalen)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent (Jan Howardy blev valgt)
2. Bestyrelsens beretning, herunder orientering om grundlejen v/formanden (Beretning godkendt
uden bemærkninger)
3. Aflæggelse af regnskab v/kassereren (Regnskabet godkendt uden bemærkninger. Dog spurgte
Anders Sarup om det var korrekt at 38 personer ikke har betalt medlemskab.)
4. Indkomne forslag. (Ingen indkomne forslag)
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år v/kassereren. (300 kr. godkendt)
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
(Der vælges formand i ulige år og kasserer i lige år. Disse vælges først. Herefter vælges
menige medlemmer.
På valg er: Torben Morel, kasserer (modtager genvalg?), Jan Lings (modtager
genvalg?) Søren (smed) Tarbensen (valgt for 1 år 2021) ( modtager genvalg)
(Alle 3 blev genvalgt) (Øvrig bestyrelse: Peder Mathisen, Johnny Jørgensen og
Peter Bûlow)
7. Valg af 1 revisor. (Hanne Larsen genvalgt)
8. Eventuelt.
Under eventuelt kom nogle få spørgsmål.
1. hvordan er vandkvaliteten. Søren Smed fortalte at det vand der kommer ud af hanen er by-vand,
som er underlagt løbende kontrol. Det må derfor antages at være iorden.
2. Hvad med hjemmesiden? Peder redegjorde for hvad der var sket med den gamle og fortalte at en
ny var i støbeskeen.
3. Har man krav på at få en lejekontrakt? Peder bekendtgjorde at man som medlem af
hytteforeningen har senest gældende kontrakt. Conny Kruse spurgte om ikke alle kunne få en
udskrift af kontrakten. Den medbringes på næste generalforsamling.
4. Hvorfor tømmes containerne ikke med fast interval? Svaret var at der er forskellige behov alt
efter årstiden og derfor ikke muligt med fast interval.
5. Torben Morel opfordrede endnu engang medlemmerne til at sende ham en mail således
fremtidige dokumenter kan fremsendes eletronisk.
6. Jagtlejen blev offentliggjort til 2300 kr. for den kommende sæson
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 Mathisen Tlf. 30282508
Mail: pedermathisen1@gmail.com
www.vaernhytter.123hjemmeside.dk

www.vaernhytter.123hjemmeside.dk

Hytttefesten afholdes samme sted og dato kl. 18.00.
musik - Corner Duo - musik
Kl. 18.00 er den store grill klar ved Sydladen.
Bestyrelsen hilser disse initiativer velkommen.
”Duo” er det Italienske ord for ”Gode venner der skaber fest og stemning”

Hytteejerforeningen vil gerne sende post til dig på mail, derfor vil vi gerne have 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
så registrerer vi din afsendermail… Husk at oplyse medlemsnummer
Bestyrelsen

www.vaernhytter.123hjemmeside.dk

