34 personer mødt.

§var: Jo, ingen problem.
Sp.2 Chresteu { Asserballeskov}
Han efierlyste lidt rnere information om vacrdværket. og så slrrss han at 40 kr. var rneget, hvis man
ikke var tilmeldt PBS.?

Sy*r: Vedr" infoxr:aticn fik alle i Åsserballeskov et brev i*den avertagelsen, og i det stod der
navnet på vores hjemmeside.
De 40 kr. er bare" hvad det koster.

§p"3 Niels Jørgexsex"
Hvornar har I ændret statsafgifteme.? Det kan i da ikke bare gøre selv? Sidste år kostede de da kun
5 kr.?

Svar: Det er en statsafgift, og det bliver fastsat af staten. Den bliver reguleret hvert år. Det var i
2012 åen var 5 kr"
Regnskab godkendt.

4.valg,
Jan Brodersen er blevet foreslået. Han blev valgt.

i stedet for

PouX

Erik Olesen.

Valget blev således til besfyrelsen:

§kovby:

Jan Broderse* ag hans *.rppleant.Ian Lorenzen

Lysabild:
Tandslet:

Knud Hansen og hans suppleant Keld Iversen
Claus Petersen og hans suppleant Jens Oxhoim
Majbøl: UllaNygaard og hendes suppleant Søren Beck
Mommark: Jens Jensen og hans suppleant Lars Poulsen

Valg af revisorer:
Hans Chr. Oksb.lerg og hans suppleant Hans Duus.

S.Indkomne forslag,
Generalfcrsamlingen blev enig om, at bestyrelsen skulle finde en god pris pb blødgørrrgs anlægsorn kunne sættes op ved de andelshaver. sorn ønsker det"
Da vi ikke er 7./3 af alie andelshavere
gene.ralforsamling-

til

stede. skal de andre forslag drøftes på en ekstra ordinær

6. Evt"

Ka* ref,erater ikke ligge på §emmesidea i 5 år.?

Det arbejder bes§relsen hen på
Fonnand taki<ede Poul Erik for hans store arbejde i bestyrelsen.

34 personer rnødt.

R.eferat af den ekstraordinære geseralfsrsamling d" 19-3-2018"
1" Indkomne forslag fra Jan illarcussen.
Jeg havde forslået at bes§relsen kun skulie består af 7 mand" Men da jeg kan fornemrne at det
fi.:ngerer fint med en bes§relse p812 rnand, trækker jeg mit fcrslag tilbage.

2. -Ændringer i vedtæglerne efter firsion med Åsserballeskav:

Det blev godkendt at Asserbaliesksv indtræder rned et bes§relses rnedlem fra området. Det blev
Carster Jensen, cg han er kun valgt for I år her første gang, så det passer ind i valg pianeme.
Suppleanten blev Martin Lagoni.
3.,lCIndringer i vedtægterne så der kommer et forretningsudvalg og et økonami ndvalg,

§p. 1. Henning Jepsen.
Han synes det er en dårlig ide med et forretningsudvaig. Grunden er, at der kan ske det, at der sidder
i bestl,relse i en bes§relse, og dermed kan de fa tage magten.
Sp.2 Po*l Hymø*er.
Kan vi beslutte det her med vedtægts ændringer i dag?
Svar: Ja kan vi godt, grundet det er en ekstra ordinær generalforsamling.

.+
Generalforsamliagen biev enig om. at
beskrevet.

slø3oe

aet med forretningsudvalget. Resten bliver tilføjet, som

4, §,Yt.

Dirigenten takkede af.
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