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  Dato  :  13-10-2012 

General forsamling 2015 : 20. Juni 2015 kl 14:10 – 15:15 
 
Sted   : Vemmingbund Strandkro, Vemmingbundvej 6310 Broager. 
 
Bestyrelsen  : Best.medlem 

Jan Sievers ( Formand ) JS 
   Mogens Søholm ( Kass. ) MS 
   Elin Christensen EC 
   Herluf Christensen HC 
   Hans H. Jacobsen HJ 
   Helge Lorenzen ( Sek. ) HL 
 
   Ca. 70 medlemmer 
 
Dagsorden  : a.   Valg af dirigent. 
   b.   Formandens beretning. 
   c.   Aflæggelse af regnskab. 
   d.   Indkommende forslag. 

e.   Valg af bestyrelse. 
f.    Valg af suppleanter. 
g    Valg af bilagskontrollant. 
h    Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

   f.    Eventuelt 
 
 
Kl 13:30 Formanden byder velkommen. 
 
a. Bestyrelsen foreslår Søren Dahl som ordstyrer. Godkendt / valgt. 
 
 Ordstyrer konstaterer forsamling lovlig indkaldt og dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
 
b. Formandens beretning 2014. 
 

I år har vi ikke haft strandrensning, da bestyrelsen vurderede, at der ikke var noget at 
komme efter. Men det er en tradition, der vil blive genoptaget. Vi sparede også 
penge, som er nok så væsentlig. 
 
Kommunen vil holde arealet, hvor der har vokset hyben, ved at slå arealet med en 
grønthøster to gange endnu. Det var en fejl med den behandling, som arealet fik i 
efteråret, så man håber at finde en løsning med os. Jeg vender tilbage til det punkt. 

 
Hvis ikke alle har set vores hjertestarter, så kan man gå om til parkeringspladsen ved 
kroen og se den. Vi har købt den af de penge, som vi har modtaget fra Sydbank og 
Vemmingbund Strandkro. Pengene skulle ellers have været brugt til en ny bro, men 
den gav Kommunen. Der vil komme skilte op ved hjertestarteren, som fortæller hvem 
der har sponsoreret. Med til hele projektet hører et kursus i anvendelse af starteren. 
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Det vil blive gennemført i efteråret. Der kan deltage 16 personer, det er indeholdt i 
prisen. Jeg håber at der melder sig folk, som evt. bor i Vemmingbund. 

 
Vi har fået broen sat op og jeg vil gerne takke Torben Oxholm, Jørgen Jørgensen, 
Helge Hansen samt Hans Heinrich for arbejdet. Jeg må desværre erkende, at Finn 
Marquardsen er gledet ud af deltagerlisten, men han kan få chancen igen. 

 
Kommunen har afprøvet en maskine til maskinelt at rense stranden, det var ikke den 
rigtige, men de renser stranden. 

 
At vi igen har fået Blå Flag, det har Elin en stor andel i, med de aktiviteter hun står 
for. Vi er så heldige, at vi er med i projektet Sundhedsfremmende foranstaltninger, 
som betyder at vi har fået en sum penge stillet til rådighed, til opstilling af 
legeredskaber for børn samt redskaber. som voksne kan anvende. Betingelserne er 
at vi selv vedligeholder tingene og betaler for et lovpligtig eftersyn en gang om året. 
Eftersynet vil koste os ca. 3000,00 kr. 

 
Vi har tegnet en forsikring hos Codan, der dækker broen / tømmerflåde og 
legepladsen. 

 
Vi vil få et overslag over montering samt levering af redskaberne, hvorefter vi skal 
udarbejde en beskrivelse og ansøgning. 
 
Nu vil jeg kort komme tilbage til punktet om Kommunen. 

 
Vi holdt møde med biologen Bent Albæk og Marianne Tychsen først på året, hvor de 
foreslog et møde med beboerne. Vi mente at vi fint kunne holde det møde her idag, 
når vi var færdige med mødet. Det ville de gerne, men De skulle have datoen, så de 
kunne advisere de mennesker, De mente skulle med. Datoen på vores 
generalforsamling fik De i starten af April og alt skulle være i bedste orden. Så i 
forrige uge ringene en dame, der desværre måtte aflyse mødet, grundet ferietid. Det 
er enormt skuffende. 
 
På mødet vil de drøfte følgende punkter og høre vores mening: 
- Vedligeholdelse af arealet, hvor hybenroserne havde stået. 
- Oplagringsplads for bådene ved stranden, samt opmærkning af bådene 
- Hvad med vores Strandpark, en ting vi gerne vil have afklaret med kommunen. 
- Kommunen forslog et møde senere på året, hvor de ville være vært ved en 
grillpølse. 
Jeg vil gerne høre Jeres mening omkring disse ting 
Kan vi samle folk til et møde på et senere tidspunkt? 
Skal vi nedsætte et udvalg, der skal arbejde med disse ting? 
 
Til slut skal vi vælge medlemmer, der påtager sig følgende opgaver: 
1. medlemmer der vil påtage sig at nedtage-samt opsætte broen 
2. medlemmer der vil være aktive i aktivitetsudvalget 
3. medlemmer der vil sørge for at Blå Flag opsættes samt nedtage 
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4. medlemmer der vil sørge for aktiviteten Sct. Hansbål 
 
 
 Formanden opfordrer fastboende at deltage i hjertestarter kurset den 20. juli 2015 
 Henvendelse til Elin Christensen. 
 

Formanden efterlyser beboernes ønske om deltagelse i mødet med Sønderborg 
kommune angående båd pladser og miljø i Vemmingbund. 
 
Formanden opfordrer til deltagelse i aktivitetsudvalgene. 

 
Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 

 
 
 Spørgsmål   Svar 
 
 Hyben vedligeholdelse, hvem, hvad Kommunen holder hyben i 2015, forventer 
 hvornår ?   at den holdes nede 2 gange 2015. 
 
 Beskæring af store træer, hvem og Bestyrelsen lægger op til en individuel af- 
 hvornår ?   klaring af dette ( Nabo snak ). 
 
 Strand Parken, klima ændring, høj- Bestyrelsen lægger op til møde med 
 vande / sikring ?  kommunen. 
 
 Skt. Hans aften ?  Skt. Hans aften er annonceret på hjemme- 
    siden. 
 
 Strand Park placering ?  Bestyrelsen arbejder med afklaring af grønne 
    areal ( tidligere campingplads ) Er dette ikke 

muligt, kunne en placering være ved syd for 
toiletbygning. 

 
 Vandhuller efter anlægsarbejde Kommunen kontaktes for udbedring. 

på P plads ved toiletbygning 
 
 Forslag at placere redskaberne Forslag tages op i bestyrelsen. 
 for sundhedsfremmende foranstaltning 

foran Vemmingbund Strandkiosk for 
 derved at sikring mulighed for om- 
 sætning. 
 
 Tidsplan for Strand Park ?  Afhænger af kommunen, dog forventes det 
 Sundhedsfremmende redskaber tidligst medio 2016. 
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 Økonomi for sundhedsfremmende Kommune giver tilskud og lille egen betaling. 
foranstaltning. 

    Tilsyn / vedligeholdelse / forsikring varetages 
    af foreningen. 
 
 Focus på Strand Park område ? Claus Klaris søger afklaring af område. 
 
 Cykel sti / Sti mellem Broager og Formanden kontakter kommunen angående 
 Vemmingbund, vedligehold ? dette. 
 

Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 
 
 
c. Kasserer fremlage regnskabet for 2014. 
 
 Spørgsmål   Svar 
 

Driftsudgifter i budget 2015 Hjertestarter er købt og derfor belaste 
driftsudgifterne i 2015 hvilket vi allerede har 
taget højde for i budgettet. Sponsoraterne 
har vi modtaget i tidligere år hvor disse er 
bogført som indtægter. 

 
 Regnskabet for 2014 blev fundet fyldestgørende og vedtaget. 
 
 
d. Indkommende forslag. 
 
 Der var ingen indkommende forslag. 
 
 
e. Valg af bestyrelse. 
 
 På valg er 
 Jan Sievers ( Modtager ikke genvalg ) 
 Herluf Christensen ( Modtager genvalg )  Genvalgt 
 Mogens Søholm Bennedsen ( Modtager genvalg )  Genvalgt 
 
 Bestyrelsen foreslår Joakim Gehrt som kandidat  Valgt 
 
 
f. Valg af suppleanter. 

På valg er 
Kirsten Staib ( Modtager ikke genvalg ) 

 1. Sup. Holger Nielsen / Lunden 4 ( Fraværende ) Genvalgt 
hbn2036@bbsyd.dk 

 2. Sup. Jeanet Deleuran / Skrænten 5 jeanet@betweens.dk Valgt 
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g. Valg af bilagskontrollant. 
 På valg er 
 Herluf Jørgensen ( Modtager genvalg ) hejo@os.dk  Genvalgt 
 
h. Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

På valg er 
Tove Brommann ( Modtager ikke genvalg ) 

 Peter Martensen pem@itcsyd.dk  Valgt 
 
f. Eventuelt. 
 
 Spørgsmål   Svar 
 

Forslag at suppleanter involveres Bestyrelsen ser på vedtægterne, som 
mere i bestyrelses arbejdet. min. mailes referater til suppleanterne. 

 
 Der efterlyses en form for nyhedsbrev Dette tages op i bestyrelsen. 

på www.vemmingbund.net 
 
 
Kl 15:15 Formanden afslutter generalforsamling og takker bestyrelsen for deres indsats og 

takker for god ro og orden. 
 
 
Følgende udvalg blev nedsat 
 
Bro ned  Niels Vinum  Kløvervænget 1     nvienum@stofanet.dk 
  Claus Klaris         klaris.claus@gmail.com 

  Joakim Gehrt Pilevej             jgbyg@hotmail.com 
  Orla Kulby  Hasselvej 7                kulby@youmail.dk 
  Erling Knudsen, Nørreløkke 16 erling@809.dk 

Hans H. Jacobsen Stenbæk 1                stenbeak@mail.dk 
 
Skt. Hans bål Kurt Bertelsen mobil 51 33 83 79 
  Karsten Kurzke             karstenlouise@pc.dk 

Erling Knudsen 
Hans H. Jacobsen 
Jeanet Deleuran Skrænten 5            jeanet@betweens.dk 

 
 
Blå Flag / Arrangementer Elin Christensen Ønsker ikke genvalg næste år. 
 
Skt. Hans bål Jeanet Deleuran Skrænten 5            jeanet@betweens.dk 
 
Sandfigur bygning  Jeanet Deleuran 
 
1. Rejestrygning Claus Klaris  Info uddeling 
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Loppemarkede Jeanet Deleuran 
 
2. Rejestrygning  Jeanet Deleuran 
 
 
Efterfølgende gav formanden og Herluf Christensen en beretning om Landsbylaug arbejdet. 
 

Vemmingbund Landsbylaug   Årsberetning 2015 

Bestyrelsen er den samme som for de to andre foreninger. 

Vi har i bestyrelsen udpeget Herluf Christensen som kontaktperson. 

 

Jeg har også selv deltaget i et par møder og jeg kan kun sige som Herluf det skal 
være en person, der brænder for sagen. Man kan gå til møde hele tiden. 

Herluf har været med til at udarbejde en velkomstpakke sammen med Skodsbøl 
Landslaug , Smøl Landsbylag,Iller Landsbylag og Skelde Landsbylaug.Pakken skal 
bruges til udlevering til tilflyttere,så de kan føle sig velkommen. Den er på trapperne. 
Man er enige om at fortsætte samarbejdet på Broager land.Vi  kunne godt tænke os 
at der melder sig flere interesserede. 

I landsbylauget er der mulighed for at fremkomme med ideer for området, og så er 
det et område hvor pengene er lidt letter at få fat i. 

 
 
     Sønderborg den 15.Juli 15 
     Helge Lorenzen ( Sek. ) 


