ASKØ-LILLEØ BEBOERFORENING-generalforsamling 4. april 2015
Referat
Fra bestyrelsen deltog Astrid Gosmer, Annette Hansen, Sally Møller Hansen og Arne Sløk.
Afbud fra Jette Dietz. Jørn Bue mødte ikke.
PUNKT 1
Formand Sally Møller Hansen bød de fremmødte velkommen og startede med at foreslå Bent Hansen
som dirigent. Han blev valgt og fastslog at generalforsamlingen var varslet korrekt i forhold til
foreningens vedtægter.
PUNKT 2
Dirigenten spurgte efter en referent og Lisa Mulvad blev foreslået af forsamlingen og accepterede
opgaven.
PUNKT 3
Sally gennemgik årsberetningen.
Jørgen Gosmer foreslog, at der stadig gives mulighed for at have passive medlemmer i foreningen.
Efter en kort debat blev det aftalt i forsamlingen, at bestyrelsen efterfølgende overvejer dette.
Desuden havde Bent Hansen 2 forslag til tilføjelse. Dels at bredbånd inkl. teknikhus via SEAS/NVE
og FIBIA er etableret gennem en arbejdsgruppe under beboerforeningen. Teknikhuset overdrages til
beboerforeningen. Dels at beboerforeningens hjemmeside: www.askø-lilleø.dk er blevet opgraderet
og nu forsøger at fremstå som en indgang til øen inkl. kalender for både beboere og turister.
Desuden er der links til alle øens foreninger.
Inger-Lise Pedersen spurgte til muligheder for internet-adgang i beboerhuset. Efter en kortere debat
blev bestyrelsen opfordret til at undersøge fordele og ulemper ved dette.
Herefter blev årsberetningen enstemmigt godkendt.
PUNKT 4
Vedr. regnskab var der ingen spørgsmål og regnskabet blev vedtaget.
PUNKT 5
Forslag til kontingentstørrelse: kontingent 175,- kr. uændret, blev vedtaget.
PUNKT 6
Der var ingen indkomne forslag.
PUNKT 7
Blandt bestyrelsens medlemmer var Jette Dietz og Arne Sløk på valg. Begge havde på forhånd
tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte. De blev valgt (2 år)..
Derudover skulle vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer blandt fritidsbeboerne. Bestyrelsen indstillede
Lisa Mulvad til nyt medlem (2 år) og Sonja Hartvich til suppleant (1 år). Begge blev valgt.
Der var plads til endnu et medlem fra fritidsbeboerne, men der var ikke flere, der meldte sit
kandidatur. Astrid Gosmer blev efter eget ønske valgt som suppleant (1 år).
På Revisorernes vegne accepterede Jørgen Gosmer, at han og Ejvind Sørensen fortsatte.

PUNKT 8
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Under punktet evt. kom Birgit Klausen fra købmandens bestyrelse med et hjertesuk om, at
omsætningen hos købmanden er faldet – især uden for sommermånederne – og opfordrede til at
bruge købmanden, som har stor betydning for øen. Hun tilføjede, at hun ser et medlemskab af
beboerforeningen, som en investering i øens fremtid.
Inger-Lise tilføjede, at hun synes det er en slags borgerpligt, at være medlem af beboerforeningen.
Der blev en lille debat også om købmand og hvad, der evt. kan øge omsætning.
Jørgen Gosmer roste bestyrelsen for arbejdet i det forgangne år.
Bent mente, at beboerforeningen skal markedsføres mere for øens brugere – både de faste og
fritidshusbeboere. Desuden synes Bent, at bestyrelsen skal overveje flere ’ikke-pensionistagtigeaktiviteter’ og tænke mere i unge børnefamilier.
Sally så gerne flere bidrag til aktiviteter, både af den ene og den anden slags – og var åben over for
evt. nye ideer til aktiviteter.
Der blev også talt om FIBIAs gennemgang af klager vedr. gravearbejdet. Bent orienterede om, at det
sker 9/4 med deltagelse af de ansvarlige FIBIA og entreprenør – og Bent som koordinator og
repræsentanter for ASG. Per Skov Madsen opfordrede til at lave en reminder til de involverede og
Jørgen Gosmer fik svar på, hvor man afleverer klager: enten hos Bent eller Fibia.
Referent: Lisa
Godkendt den 9/4-2015
Bent Hansen, dirigent

