
Referat af Generalforsamling lørdag den 06.06.15 for
Lejerforeningen Fælled 3 Mågevej-Rylevej Mesinge

Afholdt vanen tro i Ulla & Carlos gårdhave - tak for lån ©

Deltagere blandt medlemmerne: Deltog Deltog ikke
Rvlevei 23 - Erik Hansen X
Rvlevei 25 - Dorte X
Rylevej 27 - Lars X
Rylevej 29 -Sonny X
Rylevel 31- Birtha X
Rvlevei 33 - Katrin X
Mågevei 25 - Karen & Carl Gunnar X
Mågevej 27 - Lene, Jørgen & Ole X
Mågevej 29 - Ulla & Carlo X
Mågevej 31 - Edel & Hans X
Mågevej 30 - Tina & Hans X
Mågevej 32 - Rie & Jan X
Mågevej 34 - Lars X
Mågevej 36 - Marianne X
Mågevej 38 - Hanne 6 Poul Arne X
Mågevej 40 - Hanna og Poul X I

Foreningens 13.generalforsamling, hvor følgende punkter jvf. udsendte dagsorden blev
gennemgået:

1. Valg af dirigent: Poul, Mågevej 40
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, men at
afholdelsen var flyttet. Ingen indsigelser

2. Formandens beretning:
a. Foreningens 13. Generalforsamling - alle med Jørgen Vejsholt som formand.

Jørgen har desværre valgt at takke af på denne generalforsamling, sa posten
som formand for AMBA tager al tid.

b. ingen aktiviteter i det forgangne år, da næste forhandling med udlejer først er i
2022 (vedr ny aftale gældende fra 1.april2024)

c. Digeprojekt kan følges på AMBAs hjemmeside.

Spørgsmål til formandens beretning:
Sonny, Rylevej 29 : Er der opretttet et digelaug, og hvem sidder i laugets

bestyrelse? Formandens svar: Ja, der er oprettet et digelaug med repræsentanter
fra alle fælleder.
Edel, Mågevej 31 : Pris på diget?



Formandenns svar: 20.000,- kr pr husstand (ind moms) - info på vej fra AMBAs
bestyrelse. Ligeledes henvises til AMBAs generalforsamling, hvor der blev
garanteret at dette var maksimal beløbet per husstand.
Sonny, Rylevej 29 :Betaling for jord til lodsejere i forbindelse med ændring af digets
løb. Formandens svar: Den ene lodsejer (grund på den anden side af vejen) afgiver
jord uden betaling. Den anden lodsejer er der ikke en skriftlig aftale med, men en
munndtlig aftale om en pris på 10-15.000,-kr. Dette beløb er en del af den samlede
økonomi i det forhøjede dige.

Beretning blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Se efter referat.
Der mangler fortsat indbetalinger af kontingent 2015 fra Rylevej 23.
Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Valg til bestyrelsen
På valg var Jan, Mågevej 32, som oprindeligt ville udtræde, da foreningens
bestyrelsesmedlem bør være Fælledesn repræsentant i AMBAs bestyrelse - men med
formandens ønske om at udtråde ,modtog Jan genvalg.
Som nyt medlem i bestyrelsen - og formand, samt repræsentant i AMBAs bestyrelse,
valgtes derfor Poul, Mågevej 40.

J Bestyrelsen udgør herefter for det kommende år af Poul (formand efter konstitution)
og Jan (kasserer)
Som suppleantvalgtesjgenvalgtes Hans, Mågevej 31.

6. Eventuelt
-Bemærk at der er fælles Strandrensning lørdag den 4.juli. Datoen ændret i henhold til
informantion fra AMBA
- Stort tak til Jørgen, Mågevej 27 for en stor og dedikeret indsats som formand for

fælleden i foreningens 13 årige historie

Tak for god ro og orden ©

Vedhæftet opdateret adresseliste


