Referat af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 14. februar 2017 i Aalborg Sejlklub.
Formanden bød velkommen til den 13. generalforsamling.
Velkommen til jer andelshavere, vi bliver 16 huse præsenteret, herunder vores allernyeste andelshaver
Kristian, der for ganske nyligt har købt Mogens’es hus.
Her vil jeg byde Luc, Aalborg Sejlklubs formand velkommen, da han har taget imod indbydelsen at
deltage i vores generalforsamling som AS' s repræsentant.
Efter generalforsamlingen vil der vanen tro blive serveret smørrebrød og øl og vand - betalt af os selv.
1. Valg af Dirigent
Keld, skur 9, blev valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var varslet efter vedtægterne.
2. Formandens beretning:
Vi havde fælles måleraflæsning den 1. April 2016. Et hyggeligt arrangement, som vi vil gøre igen.
Vi har fået malet vores huse. Det ser rigtig godt ud og samtlige grej- og jollehuse danner nu en flot
enhed. Og prisen er der vist ikke noget at sige til. Alger blev vist også fjernet.
Vi har netop haft en vellykket julefrokost med egenbetaling. I år vil vi prøve at holde det i december
måned. Og der skal lyde en stor tak til Jessie, Vibeke og Mette, (og Svend).
Jeg omtalte sidste år de møder, der blev afholdt med bestyrelsen vedrørende brugeraftale. Sagen er i
bero indtil der er klarhed over AS rettigheder og forpligtigelser i forhold til ANF (Aalborg Nørresundby
Fritidshavne).
Formandens beretning blev Godkendt.
3. Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået. Og det blev beklaget at der blev opkrævet efter gammel takst i 2016.
Uanset dette fandt forsamlingen, at regnskabet kunne godkendes.
Kontingentet for 2017 blev fastsat til 600 kr..
4. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen blev genvalgt.
(Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: Formand Ole Thomsen, Svend Vaabengaard og Kasserer /
sekretær John H. Simonsen.)
5. Valg af revisor
Anders Lintner blev genvalgt.
6. Forslag
ingen
7. Eventuelt

Kristian præsenterede sig, med kone og børn (11 og 14).

Luc fortalte om Anf, AK ser på vedtægter. Herunder regler for brugsaftalernes virkning på
landarealerne. Og de afledte konsekvernse for de forskellige foreninger.

Smørrebrød mv.

John H. Simonsen ref.

