
Generalforsamling l0rdag den 26. juni pa Vemmingbund Strandkro. 

Vemmingbund Sommerhusejerforening 

a. valg af dirigent 

Peder Damgaard blev igen foreslaet og valgt. Han kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var rettidig indvarslet og dermed lovlig og beslutningsdygtig. 

Kurt Brommann og Fritz Matzen valgtes som stemmetaellere. 

b. aflaeggelse af beretning ved formanden 
Jan Sievers kunne meddele, at som bekendt har vi faet Blat Flag her i 

Vemmingbund, og dette har vi faet fordi vi har rent vand ligesom vi opfylder kravet 
om forskellige aktiviteter. 

Han rettede en tak til foreningens aktivitetsudvalg, og ikke mindst til Elin 
Christensen som g0r et stort arbejde for foreningen. Af de aktiviteter der har vaeret 
og som kommer i 2010 kan naevnes strandrensning med 98 deltagere, loppemarked 
med 21 tilmeldte deltagere samt Set. Hans-arrangementet. 

M0det pa Den gamle Kro i Graasten med mange deltagere vedr0rende den 
kommende kloakering blev ogsa omtalt. 

Til slut opfordrede J.S. ikke-medlemmer til at melde sig ind i 
sommerhusejerforeningen. 

Frede Weber Andresen ankede over, at der er udsendt referat til ikke medlemmer 
fra dette m0de med porto betalt af sommerhusejerforeningen. Formanden 
meddelte hertil, at portoudgiften er betalt ligeligt af begge foreninger. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen og taget til efterretning. 

c. aflaeggelse af regnskab ved kassereren 
Jan Sievers gennemgik det udsendte regnskab der viste et overskud pa kr. 4.600 

og en egenkapital pa kr. 64.000. 

Der var ingen sp0rgsmal eller kommentarer til regnskabet og dette godkendtes af 
forsamlingen. 

d. indkomne forslag 
Der var ingen. 

e. valg til bestyrelsen 
Som ved vandforsyningsselskabet genvalgtes Peder Damgaard, Elin Christensen og 

S0ren Dahl. 



Valg af suppleanter 

Christa Sievers genvalgtes. 
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f. valg af revisor (bilagskontrollant) 
Herluf J0rgensen genvalgtes. 

• 

g. valg af revisorsuppleant (bilagskontrollantsuppleant) 
Tove Brommann genvalgtes 

h. eventuelt 
Der blev forespurgt om der i forbindelse med den kommende kloakering kunne 

ske at septiktanke skulle t0mmes 2 gange inden for samme ar? Jan Sievers 
unders0ger hos S0nderborg Kommune. 

S0nderborg Kommune har som svar pa dette sp0rgsmal meddelt, at vi far t0mt 
septiktankene en gang om aret. Nar der skal tilsluttes til kloaknettet, bestiller man 
en slutt0mning hos S0nderborg Forsyning, og en t0mning vil sa ske uden udgift for 
den pagaeldende sommerhusejer. 

Herluf J0rgensen foreslog, at strandrensningen naeste ar bliver afholdt 2-3 uger 
senere, hvilket bestyrelsen vil overveje. Pa et efterf0lgende bestyrelsesm0de er 
besluttet, at naeste ars strandrensning finder sted den 16. april. 

Formanden henstillede, at man tager hensyn til naboerne nar man har h0je traeer pa 
grunden, som kan vaere til gene for andre. 

Der var ikke flere indlaeg, at formanden takkede for et godt fremm0de. 


