
Referat	  fra	  Generalforsamlingen	  2012	  
	  
søndag	  den	  24.	  juni	  2012	  på	  Nordstjernen.	  
	  
Dagsorden	  jf.	  vedtægterne	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  
2.	  Bestyrelsens	  beretning	  
3.	  Gennemgang	  og	  godkendelse	  af	  regnskab	  
4.	  Bestyrelsens	  forslag	  til	  ændring	  af	  vedtægterne	  
5.	  Fastsættelse	  af	  kontingent	  for	  det	  kommende	  år	  
6.	  Valg	  af	  bestyrelse	  
7.	  Valg	  af	  suppleant	  
8.	  Valg	  af	  revisor	  
9.	  Indkomne	  forslag	  
10.	  Eventuelt.	  
	  
Velkomst	  ved	  Jens	  Saabo	  og	  formanden	  kunne	  glæde	  sig	  over	  at	  det	  store	  
fremmøde.	  Omkring	  185	  
medlemmer	  havde	  valgt	  at	  møde	  op	  til	  årets	  generalforsamling.	  
	  
Ad.	  1	  John	  Therkildsen	  blev	  valgt,	  og	  han	  kunne	  efterfølgende	  konstatere,	  at	  
generalforsamlingen	  var	  lovlig	  
indkaldt.	  
	  
Ad.	  2.	  Formand	  Jens	  Saabo	  gennemgik	  bestyrelsens	  beretning.	  
	  
Stor	  tilfredshed	  med	  antallet	  af	  nye	  medlemmer.	  Takker	  for	  at	  godt	  samarbejde	  
med	  alle	  involverede	  
parter.	  
	  
Der	  har	  været	  afholdt	  8	  bestyrelsesmøder	  hen	  over	  året,	  hvor	  bestyrelsen	  til	  
næsten	  alle	  møder	  har	  været	  
fuldtallig.	  Det	  er	  et	  godt	  tegn	  på,	  at	  bestyrelsen	  arbejder	  intensivt	  og	  målrettet	  
med	  opgaverne.	  
	  
Forhandlinger	  med	  Bredbånd	  Nord	  har	  betydet,	  at	  der	  snarest	  etableres	  gratis	  
bredbånd	  på	  Torvet.	  
	  
Der	  arbejdes	  videre	  med	  opsætning	  af	  infoskærme,	  ligesom	  indholdsdeles	  hele	  
tiden	  rettes	  til	  og	  gøres	  
mere	  informativ.	  
	  
Grundejerforeningen	  stod	  for	  julebelysningen	  på	  Torvet	  og	  sammen	  med	  andre	  
aktører	  vil	  vi	  forsøge	  at	  
tiltrække	  os	  max	  opmærksomhed	  for	  aktiviteter	  på	  Torvet	  uden	  for	  sæsonen.	  
	  
Som	  bestyrelse	  vil	  vi	  gerne	  være	  med	  til	  at	  sætte	  vores	  fingeraftryk	  i	  alle	  Blokhus	  
relevante	  foreninger.	  Vi	  er	  



med	  i	  Den	  Erhvervsdrivende	  Fond,	  Blokhus	  Hune	  i	  udvikling,	  TV/Musik	  på	  
Torvet,	  Nomini	  projektet,	  
Kulturelt	  Sam	  virke	  og	  mange	  andre	  steder,	  hvor	  bestyrelsen	  medlemmer	  er	  
personligt	  repræsenteret.	  
	  
Vi	  vil	  fortsætte	  kontakten	  til	  North	  See	  Living	  projektet,	  og	  vil	  på	  et	  senere	  møde	  
inviterer	  til	  et	  stormøde,	  
hvor	  lederen	  af	  NSL	  Bolette	  van	  Ingen	  Bro	  vil	  fortælle	  om	  relationerne	  mellem	  
turisterhvervet	  og	  det	  
private	  erhvervsliv.	  
	  
Overordnet	  set	  har	  arbejdet	  med	  Sømærket	  betydet,	  at	  vi	  er	  kommet	  langt	  videre	  
med	  at	  udvikle	  området	  
og	  relationerne	  fra	  dette	  samarbejde	  bliver	  i	  dag	  flittigt	  brugt.	  
	  
Den	  erhvervsdrivende	  fond	  er	  i	  gode	  hænder	  med	  en	  solid	  grundkapital.	  
Arbejdet	  her	  er	  i	  nøje	  
overensstemmelse	  med	  det	  oprindelige	  formål.	  
	  
Arbejdende	  værksteder	  i	  god	  udvikling.	  Lys	  i	  skoven	  mellem	  Huen	  og	  Blokhus.	  
Gateway	  projektet	  får	  roser	  
overalt	  som	  et	  fantastisk	  projekt.	  
	  
Beretningen	  blev	  herefter	  godkendt.	  
	  
Ad.	  3.	  Kassereren	  gennemgik	  regnskabet,	  som	  herefter	  blev	  godkendt.	  
	  
Ad.	  4	  Vedtægterne	  enstemmigt	  godkendt	  
	  
Ad.	  5.	  Kontingentet	  for	  det	  kommende	  år	  fastholdes	  på	  kr.	  100,-‐.	  
	  
Ad.	  6.	  På	  valg	  er	  Steen	  Holm,	  Agnes	  Munch	  og	  Elin	  Valbirk.	  Alle	  tre	  blev	  genvalgt	  
uden	  modkandidater.	  
	  
Ad.	  7.	  Genvalg	  af	  Chr.	  Hem	  
	  
Ad.	  8.	  Genvalg	  af	  Søren	  Wagner	  Andersen	  
	  
Ad.	  9.	  Ingen	  indkomne	  forslag	  
	  
Ad.	  10.	  Under	  evt.	  blev	  der	  spurgt	  ind	  til	  en	  række	  emner	  udenfor	  dagsordenen.	  
	  
Efterfølgende	  var	  der	  stor	  spørgelyst	  til	  en	  række	  forskellige	  emner	  og	  debatten	  
bølgede	  lystigt.	  Følgende	  
emner	  blev	  der	  spurgt	  ind	  til.	  
	  
Vi	  kan	  igen	  i	  år	  konstatere	  at	  træer	  og	  hække	  ikke	  i	  tilstrækkelig	  grad	  bliver	  
vedligeholdt.	  
Grundejerforeningen	  tager	  kontakt	  med	  kommunen,	  og	  som	  dokumentation	  har	  



flere	  af	  bestyrelsens	  
medlemmer	  været	  ude	  med	  kamera	  for	  at	  kunne	  vise	  hvor	  slemt	  det	  står	  til.	  
	  
Suppleanter:	  Chr.	  Hem	  
	  
Revisor:	  Frank	  Nørgaard	  
	  	  
Efterfølgende	  blev	  der	  afholdt	  konstituerende	  møde	  i	  den	  nye	  bestyrelse.	  
	  
Formand:	  Jens	  Saabo	  
	  
Næstformand:	  Steen	  Holm	  
	  
Kasserer:	  Elin	  Valbirk	  
	  
Sekretariat:	  Steen	  Holm	  sammen	  med	  Agnes	  Munch	  
	  
IT	  ansvarlig:	  Karl	  Korfits	  
	  
Bestyrelsesmedlem:	  Erik	  Hertz,	  Lone	  Hejlskov	  
	  
Efter	  generalforsamlingen	  var	  der	  kaffe	  og	  ostemad	  til	  de	  fremmødte	  


