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General forsamling 2018 : 30. Juni 2018 kl 13:30 – 14:10 

 

Sted   : Vemmingbund Strandkro, Vemmingbundvej 6310 Broager. 

 

Bestyrelsen  : Hans H. Jacobsen ( Formand ) HJ 

   Mogens Søholm ( Kass. )  MS 

   Herluf Christensen ( Fraværende ) HC 

   Joakim Gehrt  JG 

   Helge Lorenzen ( Fraværende ) HL 

   Hans Jørgen Nissen  HN 

 

   Ca. 70 medlemmer 

 

Dagsorden  : 1.   Valg af dirigent. 

   2.   Formandens beretning. 

   3.   Aflæggelse af regnskab. 

   4.   Indkommende forslag. 

5.   Valg af bestyrelse. 

6    Valg af suppleanter. 

7    Valg af bilagskontrollant. 

8    Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

   9.    Eventuelt. 

 

 

 Formanden byder velkommen. 

 

1. Bestyrelsen foreslår Jan Sievers som ordstyrer. Godkendt / valgt. 

 

 Ordstyrer konstaterer forsamling lovlig indkaldt og dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

 

2. Formandens beretning 2017. 

 

Gennem en del eller mange år har vi arbejdet med at etablere en legeplads her i 

Vemmingbund. Vi har fået afslag efter afslag fra fredningsmyndighederne, men nu 

lyder der pludselig positive toner og projektet er sådanset godkendt, dog ønsker de at 

et par af redskaberne byttes ud med andre. Placeringen bliver nord for toilet-

bygningen. Etableringen vil ske så snart projektet endelig er godkendt. 

I det forløbne år har vi færdiggjort den Masterplan vi startede for 2 år siden. Med den 

har vi og kommunen et redskab at holde hinanden op på hvad vi ønsker og hvad vi 

gerne vil arbejde henimod og hvad der er muligt. Øverst på listen er at få etableret 

noget gadelys og at få etableret et slæbested. 
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Sidste års arrangementer blev rimelig godt besøgt dog havde vi en dato for 

rejestrygning der var forkert annonceret. Ja så var det også lige sommeren eller 

manglen på samme. Sankt hans var som ofte kold og lidt regn men godt besøgt. 

Vi har opsat en ny infotavle ved toiletbygningen, og indkøbt en mere som snart vil 

blive opsat på parkeringspladsen i den modsatte ende af Vemmingbund. Der vil også 

i år blive opsat nogle nye borde/bænke og der er nok et par vi bliver nødt til at 

kassere. Badebroen har fået en del tæsk af vinterens storme og der har været ekstra 

reparationsarbejde som følge heraf. Broen er ikke ny mere så jeg skønner om 2 – 3 

år skal der en større udskiftning til. 

Herluf er vores mand i Landsbylaug og desværre kan han ikke være her i dag og 

berette om det store arbejde der bliver lavet der. Det er ikke kun at forvalte nogle 

penge og så bevillige til forskellige formål. Nej det er et samarbejde mellem Laugene 

her på Broagerland hvor de så støtter hinanden og vælger i fællesskab projekterne. 

Jeg synes det er rigtig flot her i Vemmingbund, hybene er kraftig reduceret og 

Sønderborg kommune har fået en del nyt grej til at rense stranden med. Vi har et 

meget godt samarbejde med kommunen og jeg føler virkelig at de vil det bedste for 

området. Tak for dette samarbejde. 

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og måden vi arbejder sammen på. 

Også en meget stor tak til alle dem som hjælper med forskellige gøremål. Og så er 

det også meget hyggelig at være sammen med jer. Endnu engang TAK. 

 

 Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 

 

3. Kasserer frem lage regnskabet for 2017. 

 Regnskabet for 2017 blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 

 

4. Indkommende forslag. 

 Ingen indkommende forslag. 

 

5. Valg af bestyrelse. 

 På valg er 

 Hans H. Jacobsen    Genvalgt 

 Helge Lorenzen    Genvalgt 

 Hans Jørgen Nissen    Genvalgt 

 

6. Valg af suppleanter. 

På valg er 

Holger Nielsen / Lunden 4 ( Fraværende )  Genvalgt 

 Anne Lise Brag ( Fraværende )   Genvalgt 
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7. Valg af bilagskontrollant. 

 På valg er 

Jan Sivers     Genvalgt 

 Jürgen Staib     Genvalgt 

 

8. Valg af bilagskontrollantsuppleant. På valg lige år. 

Herdis Lange    Genvalgt 

 

9. Eventuelt. 

 

Navn  Spørgsmål  Svar 

  

Jørgen Jørgensen Forslag til gadebelysning Gadebelysning endnu ikke afklaret. 

 

Henning  Slæbested  Afvente fredningsnævnet 

 

Hanne Noack Legeplads, hvornår. Forventes ultimo 18 

 

Havtornevej 10 Hybenklipning Grundejer skal selv kontakte kommune. 

 

Hanne Noack Forslag, opsætning Bestyrelsen ser på forslaget. 

af hunde poser 

 

 

 Formanden afslutter generalforsamling og takker bestyrelsen for deres indsats og 

takker for god ro og orden. 


