1. Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på Eskil Lange og han vælges enstemmigt
Der er retmæssigt indkaldt til generalforsamlingen
Dagsordenen gennemgås
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt planer for
det kommende år
Et år præget af corona restriktioner
Huset er blevet malet, nyt skilt
Skraldespande er flyttet - flaskecontaineren flyttes også
I foråret (2021) var der 2 arrangementer: gåtur samt stranddag
Efteråret (2021): Fredagscafe, fællesspisning, Mek Pek, bagekursus
Forår (2022): Fastelavnsfest, fællesspisning, fredagsbar, sommerfest
Legeplads: bestyrelsen har købt nye legeredskaber. Samt vi har planer for at udvide
sandområdet så der kan blive en større legeplads.
Bestyrelsen lægger op til at få inddraget folk mere i aktiviteter, montering af
legeredskaber, praktisk hjælp samt ideer mm.
Ideer fra salen:
Danseaften
Spørge lokale firmaer i byen i forhold til finansiering af legeområdet
Kan man få et årshjul - så man bedre kan planlægge længere frem?
Aktivitetsudvalget ser det meget svært at planlægge så langt - derfor fortsættes med
efterårs og forårsprogram.
Vigtigheden af at der er aktiviteter for alle aldre fx foredrag - spændende med
foredrag fra lokale beboere
3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Hans gennemgår regnskabet - regnskabet er enstemmigt vedtaget.
Spørgsmål og kommentarer fra salen:
Hvor mange medlemmer er der i foreningen? Omkring 48-50 husstande.
Hvordan får vi nye medlemmer? Kan man få syddjurs kommune i spil? Evt. med
oplysninger om foreningen og reklame
4. Behandling af indkomne forslag, der er ikke indkommet forslag
5. Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens budgetforslag, samt
fastlæggelse af kontingent.
Hans gennemgår budgetforslag
Kontingent. 250 pr husstand, 125 for enlige.
Kontingentet fastholdes.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Lill, Ditte og Lene er på valg,
Lene genopstiller ikke.
Lill, Signe og Ditte er genvalgt til bestyrelsen.
Hans og Frederik er fortsat i bestyrelsen.
Henrik og Mia er valgt som suppleanter.

Lene træder ud.
7. Valg af revisor
Bodil Lange er på valg og genvælges
Jørn Madsen fortsætter som revisor
8. Eventuelt
- lejligheden fremadrettet
Frederik stiller spørgsmål ved om vi skal blive ved med at udleje lejligheden.
Fx sælge lejligheden. Økonomisk løber lejligheden rundt.
Der stilles spørgsmål om den overhovedet kan sælges fra - fx strøm osv hænger
sammen.
Der bliver stillet spørgsmål om det er dumt at sælge den, da beboerforeningen
måske på sigt kunne får brug for pladsen og lokalerne.

