Referat af stiftende generalforsamling for “Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand” søndag
d. 17. November kl 14.00
1. Velkomst: Martin byder velkommen og giver ordet til Lars Bruhn, der har udsendt
et forslag til vedtægter. Lars fortæller kort om hvordan man stifter en forening (fra
DGIs hjemmeside).
2. Valg af dirigent: Lars Bruhn
3. Valg af referent: Chanette Sørensen
4. Forslag til vedtægter:
Navnet: “Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand” vedtages.
Hjemstedet: Kalundborg Kommune, da vi ingen adresse har.
Formål: fremme bevarelsen og udviklingen af Bjerge Sydstrand som rekreativt område til
glæde for sommerhusbeboere og lokalområdet, og beslægtede aktiviteter efter
bestyrelsens beslutning. Der er flere der udtrykker at formuleringen er fin.
Medlemskab: Man er kun medlem hvis man er aktivt, betalende medlem.
Lars foreslår: Evt “foreningsmedlemsskaber”, så hvis man er i grundejerforening/ vejlaug,
så man er dækket herigennem, han tænker det som noget der kan give os en bred
konstellation, evt kan man bidrage med xxxxkr pr forening og de enkelte medlemmer kan
så selv vælge at bidrage udover dette.
Det foreslås at vi gemmer denne beslutning til bestyrelsen.
Anne Marie spørger hvordan vi får genereret penge til foreningen i en fart? Hvordan får vi
gang i noget økonomi?
Jonas fortæller der mangler indhentning på tilbud af strandrens og der mangler en aftale
med kommunen, på hvor meget de vil bidrage med.
Han foreslår at man kan være medlem af foreningen hvis man har egen interesse i
området, men at man kun kan sidde i bestyrelse og have stemmeret, hvis man er lodsejer.
Foreslår en demokratisk forening, at man har samme interesse i at få udviklet området.
Lars foreslår et billigt medlemskab, så vi kan komme godt i gang.
Torben spørger, om ikke foreningen bør have en hvis procentdel af lodsejere, for at blive til
noget?
Lars mener at foreningen kan stiftes uanset antal medlemmer, men aktiviteter vil
selvfølgelig være afhængig af om der er nok medlemmer til at rykke på evt strandrensning
osv.

Afstemning v håndsoprækning om indsnævring af medlemskab: vi blev enige om at alle
kan melde sig ind (betale kontingent) men kun lodsejere kan sidde i bestyrelsen.
Birgitte fortæller at der kun er 5 registrerede grundejerforeninger syd for sukkerkanalen;
hvis man sidder som medlem af en grundejerforeninger, der ikke er registreret ved
Kalundborg kommune, opfordrer hun derfor til at man sørger for at blive registreret. På
mødet bliver vi gjort opmærksom på at der er mange flere foreninger og Birgitte
undersøger derfor dette. De foreninger vi nu har kendskab til er flg:
Vedbyvejs Vejlaug
Vestervangs ejerlaug
Fyrrebakken
Ejerlauget Stenlodsvej
Eckbohus
Åens
Enghaven
Philipsdals plantage
Lynglodsvej
Vejlauget Ingerslevvej
Mortensvej
Fredskovens ejerlaug
Ågårds ejerlaug
Grundejerforeningen Ornum Øst

Generalforsamling: Lars læste op fra forslaget. Torben: der skal tages stilling til om man
kan stemme med “fuldmagt”? Der er enighed om at der kan stemmes med én fuldmagt pr
medlem. Carsten foreslår generalforsamling i påsken? Vi stemmer v håndsoprækning om
hhv påske eller 1. Kvartal = det blev 1. Kvartal.
Vi retter i vedtægten for medlemmer: alle kan være betalende medlemmer, men kun
lodsejere kan sidde i bestyrelsen
Jonas foreslår at vi indskriver at generalforsamlingen altid afholdes i Kalundborg
kommune.
Ekstraordinær generalforsamling: ingen kommentarer
Bestyrelsen: der stemmes om antallet af bestyrelsesmedlemmer: 5 medlemmer med valg
hvert år? ”5-7 med valg hvert år” fik 11 stemmer, ”5-7 medlemmer med to-årige valg for
formand og kasserer, med overlap” fik 13 stemmer. Formand vælges ulige år kasserer
vælges lige år (formanden får to år til en start, kasserer vælges igen efter 1. År). Der er
stemning for at formand og kasserer ikke vælges på generalforsamlingen, men
bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Forslag: alle bestyrelses
medlemmer vælges for 2 år af gangen, dog er vi første år nødt til at have halvdelen +1 til
at sidde 1 år, for at få valget forskudt.

Regnskab/ økonomi: budgettet skal indeholde kontingent. I dag vedtages et kontingent
frem til første generalforsamling på 50kr, til driften af foreningen, på generalforsamlingen
besluttes derefter et årskontingent.
Dispositionsret: forslag om forsikring: det må bestyrelsen beslutte senere. Torben
istemmer at der skal være en forsikring for bestyrelsen. Lars mener ikke det behøver stå i
vedtægten. Det besluttes at det disponerer bestyrelsen selv over. Torben forslår at det
skal stå “Bilags-kontrollant” i stedet for “revisor”. Vi bliver enige om at der godt må stå
revisor.

Vedtægtsændringer: ingen kommentarer

Opløsning af foreningen: standard tekst. Tilføjelse “Almennyttige formål i Kalundborg
kommune”.
5. Valg af bestyrelse: 9 melder sig: Birgitte Andersen (S), Flemming Rønholt (F), Lone
Møller (F), Preben Frederiksen, Carsten Noe (S), Ole Holm (F), Martin Sørensen
(S). Anne Marie melder sig som 1. suppleant, Tommy 2. suppleant (I parentes; F for
Fastboende S for Sommerhusejer)
6. Valg af revisor: Torben melder sig som revisor, Stig Busk melder sig som revisorsuppleant
7. Evt. Hvordan får vi information ud til alle medlemmer? Vi kan i første omgang have
et faneblad på Gørlev lokalråds hjemmeside.
Spørgsmål til Fibernet, der svares at vi er så tæt på, at man roligt kan regne med at
Fibernet er en realitet. Det informeres at Novomatrix kommer på et nyt møde
søndag d. 24. November ved campingpladsen hvor Canal Digital også kommer og
præsenterer tv-pakker kl 11-15.
Torben kan lave en hjemmeside for foreningen. www.Bjergesydstrand.dk domænet
er ejet af Poul Erik fra Åvejens vejlaug, så vi ville meget gerne overtage dette.
Jonas fortæller at det er en god idé med at oprette hjemmeside hos en leverandør
der kan stå for betalingslink osv. Bestyrelsen beslutter hvordan vi kommer videre
med hjemmeside.
Referent
Chanette Oure Sørensen

