
35 mand mØdt frem.

Referat ekstra ordinær generalforsamling d. 30-9-20.

1. Valg af referent: Jens Jensen

2. Valg af dirigent: Aage Petersen.

3. Varslet rettidigt. Ja.

4. Forslag om udtrædelse af det Økonomiske samarbeide:

Sp.L Hvordan er vi stillet ved de forskellige kvalitets test af vandet herefter. ?

På samme måde. Kommunen holder øje med os.

Sp.2 Ewald Mølgård: Hvor meget sparer vi pr. år.?

Ca. 75.000 kr. pr. år.

Sp.3 Er besparelsen med i budgettet 2O2t?

Nej.

Sp.4. Steen Krog. Er det bare for at vi kan spare nogle penge.?

Ja, men det sparer os for meget ekstra arbejde og så kommer vi også ud af skat.

En masse snak på tværs af lokalet om alt muligt.

Svar på div. Carsten Henriksen. Takstbladet bliver jo godkendt af kommunen.

Bjarne Marcussen: Det er korrekt, og hvis man er uenig skal man klage tilSønderborg kommune-

1. stemte hverken for eller imod, resten stemte for.

5. Bjarne M vil have sit ændringsforslag igennem, fra den ordinære generalforsamling'

Jan M. Det skal igennem. Det har han ret til-

Bjarne M: Forslag om annullering af generalforsamlingen?

Steen Krog: Synes det skal op på næste generalforsamling, om forhåbentlig et halvt år.

Vi blev enige om at skubbe det til næste generalforsamling, og så har bestyrelsen lavet en

procedurer fejl omkring dette forslag, og det skal de huske til en anden gang.

5. Evt.

Bjarne M: Kunne man ikke ændre selskabet til et amba, i stedet for et andelsselskab.? Grunden er

at man ikke hæfter for så stort et beløb?

Ejvind: Jo, kan man måske godt, men lige her er der ikke noget problem, da der er dækning for

gælden lige pt.



35 mand mødtfiert.

Niels JørgBnsen: Hvorfor præsenteref Sommerhusene ikke deres rnedlem'mer af bestyrelsen?

EJvind: Det blev.de også på generalforsamlingen. Det er H og G, der skal gøre det'
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