Generalforsamling i SSJK
den 26. april 2014
Antal fremmødte: 33
Antal fremmødte foreninger: 26
Formand Hans Jørgen Jensen bød velkommen med kaffe og rundstykker.

Dagsorden
Emne

Kommentarer / beslutninger

1: Valg af dirigent

Knud Jørgensen blev foreslået og valgt.

2: Bestyrelsens beretning

Formand Hans Jørgen Jensen aflagde bestyrelsens
beretning. (Vedlægges som bilag).
Kommentarerne til beretningen lå bl. a. på mountainbike. Især
med diverse indlæg vedr. gener og ulemper nok mest gående
på den forudgående træning til de afholdte løb. Der var kritik
af manglende istandsættelser af stier. Der kom forslag til at
omlægge/ændre stierne, hvilket dog ikke er muligt i de
fredede området. Der kom forslag til brug af Gateway
Blokhus i stedet for stierne.
Flere ønskede cykelklubben Trim indkaldt til formandsmødet
til en nærmere dialog.
Jammerbugt Kommune ønsker en sti/vej udlagt til hærvejssti.
De berørte grundejere ønskede en alternativ rute og var
utilfreds med ikke at været blevet orienteret.
Der afholdes klitsyn til kysten fra 09.05.14. Så hvis nogen er
interesseret, kan man følge synes vej på vedlagte køreplan.
Der ønskedes en dialog med Jammerbugt forsyning med
hensyn til vandspild ved hærværk. Flere har oplevet at få
stophanerne åbnet af uvedkommende med deraf følgende
ødelæggelse af hus og inventar. Forsikringen dækker ikke
den mængde vand, der er løbet gennem måleren.
Herefter fremlagde Henrik Lindholm bestyrelsens tanker
oplæg til en hjemmeside www.ssjk.dk. Der kom forslag til
indhold på siden i form af kort over beliggenhed af
grundejerforeningerne og dagsordner + referater. Der var
enige om at arbejde videre med siden.
Herefter blev beretningen godkendt.

3: Aflæggelse af det reviderede
regnskab for året 2013.

Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Kassereren fremlagde ligeledes et budget for 2014, som blev
godkendt.

4: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5: Fastsættelse af kontingent for 2014.

Kontingentet fastsattes uændret.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
a) Bestyrelsen ( på valg er John
Hedelund, Søren Dam og Søren Carlsen)
b ) Suppleanter ( på valg er Jens
Jerslev og Bjarne Karlsen)

Søren Dam ønskede ikke genvalg, hvorefter Per Nielsen,
Grønhøj blev opstillet.
John Hedelund, Per Nielsen og Søren Carlsen blev valgt til
bestyrelsen.

7: Valg af revisor og suppleant ( på valg
er Erling Christensen og Søren Hald)

Begge blev genvalgt.

8: Evt.

Jens Jerslev og Bjarne Karlsen blev genvalgt som
suppleanter.

Der fremkom ønske om, at bestyrelsen skulle arbejde for en
differencering af grundskylden. Ligeledes var der et ønske
om regulering af renovationen.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten.
Således opfattet.
Søren Carlsen
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig flg.
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