
 

Generalforsamling den 6. april 2019 

Referat 

1. Valg af dirigent. 
Valgt blev Johs Johansen, Fritidshusejernes Landsforening. 
På spørgsmålet om generalforsamlingen var lovligt indvarslet gjorde Susanne, PP 8 opmærksom 
på at hun først modtog indkaldelsen med posten den 8. marts, altså for sent. Kassereren 
beklagede. Øvrige medlemmer har alle fået indkaldelsen som mail den 4. marts. Dirigenten 
konstaterede dermed at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten foreslog at 
dagsordenens punkt 5 blev delt op i punkt 5a (forslag, der indebærer vedtægtsændring) og 5b 
(forslag der ikke indebærer vedtægtsændring), hvilket forsamlingen accepterede 

Dirigenten oplyste, at der var 48 stemmer til stede, heraf 6 ved fuldmagt. 

2. Valg af to stemmetællere. 
Valgt blev Søren, PP 86 og Yrsa, PP 12 

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
Hans Jørn, PP 73 oplæste formandens beretning. Birte PP 61 spurgte hvad der galt med bestyrelsen, da så 
mange ønskede at stoppe. Bodil PP 91 oplyste at hun for få år siden måtte gå ind i bestyrelsen netop fordi 
Birte trak sig på en generalforsamling! 

Dirigenten bad generalforsamlingen tilkendegive om den kunne godkende beretningen. 
Forsamlingen godkendte beretningen. 

4. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer. 

Der var ingen bemærkninger fra revisorerne. 

Birte PP 61 synes at bestyrelsen selv burde reparere grusvejene, da der er brugt mange penge hertil. 
Sv. Aage PP 96 oplyste at vejene er blevet rettet op med specialmaskiner, noget vi ikke selv kan 
gøre, derfor bliver det dyrt. Jan PP 1 1 klager over vejen mod vest omkring vejchikanerne har været 
meget hullet. Morten PP 105 oplyste at det var netop derfor at udgifterne til vejen løb op. Søren PP 
10 opfordrede forsamlingen til at tale ordentlig og være mere positive — stor applaus! Dirigenten 
bad generalforsamlingen tilkendegive om den kunne godkende regnskabet. Forsamlingen 
godkendte regnskabet. 

5. Rettidig indkomne forslag. 
Forslaget fra bestyrelsen om fremtidig vejvedligeholdelse udgik, da bestyrelsen havde fundet en 
løsning. 

5a, Forslag fra Hanne Thomasen PP 106: 
"Bestyrelsen skal kun bestå af personer fra Pramdragerparken som enten har fast bopæl eller ejer af 
sommerhus uden udlejning." 
På anmodning af en deltager blev der afholdt skriftlig afstemning. 
Der var 44 stemmer imod, 3 stemmer for og 1 blank stemme. Forslaget er dermed forkastet. 

"Differentieret betaling af medlemskontingent til grundejerforeningen, dvs. at udlejer og 
fastboende skal betale mere, da der for deres vedkommende slides mere på veje og stier." 
Der stemtes ved håndsoprækning. Forslaget blev forkastet. 

5b.Forslag fra Hanne Thomasen PP106: "Brug af motoriserede haveredskaber må i perioden 

fra den 1 marts til den 1 november kun anvendes i tidsrummet 9.00 til 12.00 og 14.00 til 18.00. 
Der stemtes ved håndsoprækning. Forslaget blev forkastet. 



 
Forslag fra Jan Nielsen PP 12: "Kunne man ikke med fordel sætte nogle større skilte op med 
ordlyden hunde skal holdes i snor. Vi er flere her i parken der frygter at vores små hunde der 
færdes i snor på vores fælles områder skal blive angrebet af løsgående hunde for så har hunde 
der er i snor ikke en chance". Hans Jørn PP 73 oplyste at bestyrelsen vil opsætte flere skilte Der 
blev ikke stemt om forslaget. 

Forslag fra Jan Nielsen PP 12: "Kan vi ikke få asfalteret chikanen ud for parcellerne 110 & 111 da 
der er forsøgt reparation af dybe huller men uden held. Det ville være fint hvis man asfalterede 
fra 5 meter før til 5 meter efter chikanen men ikke på resten af vejen da asfalt på lige 
strækninger kun hæver hastigheden og hullerne er jo i chikanen". 

Bestyrelsen oplyste, at vejen omkring chikanerne er netop blevet renoveret, og at bestyrelsen vil 
tage sagen op til næste år, hvis ikke problemet er løst. Forslaget blev herefter trukket. 

6. Fremlæggelse af budget til orientering. Budgettet blev fremlagt 
Dirigenten bad generalforsamlingen tilkendegive om den kunne stemme for forslaget til budget.    

Forslaget blev vedtaget. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

Forslag om uændret kontingent 700 kr. om året Dirigenten bad generalforsamlingen tilkendegive om den 

kunne stemme for forslaget til kontingent. Forslaget blev vedtaget. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Dirigenten foreslog, at der blev afholdt en samlet afstemning om valg af 
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant, hvilket forsamlingen accepterede. 

På valg var Dorthe, Sv. Aage og Mogens. 

Som kandidater til de tre poster og posten som suppleant opstillede:  

Mogens PP 84, Anette PP 111, Jan PP 11, Susanne PP 8, Bent PP 130, Ole PP 80 og Birte PP 61. 

Der blev afholdt skriftlig afstemning, hvilket gav følgende stemmetal: 

Bent 36 stemmer 

Ole 35 stemmer 
Anette 29 stemmer 
Mogens 26 stemmer 
Jan 22 stemmer 
Susanne 15 stemmer 
Birte 9 stemmer 

Dirigenten konstaterede, at Bent, Ole og Anette er valgt til bestyrelsen 

9. Valg af en bestyrelsessuppleant. 
Dirigenten konstaterede, at Mogens er valgt som suppleant til bestyrelsen 

10. Valg af et udvalgsmedlem til vej og sti. 
Som kandidat opstillede Erik Nielsen PP 115 

Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Erik Nielsen er valgt. 

11. Valg af en suppleant til vej og sti. 
Som kandidat opstillede Viggo Dahl PP 124 

Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Viggo Dahl er valgt. 

 



 

12. Valg af en revisor. 

Frede PP 132 var på valg. 
Som kandidater opstillede Frede PP 132 og Gert PP 106. 
Der blev afholdt skriftlig afstemning, hvilket gav følgende stemmetal:  
Frede 24 stemmer, 
Gert 16 stemmer. 
Dirigenten konstaterede, at Frede er valgt som revisor 

13.Valg af en revisor suppleant. 
Som kandidat opstillede Gert PP 106. 

Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Gert er valgt. 

14. Eventuelt. 
Helen Sørensen PP 21 orienterede om herreløse vilde katte i Pramdragerparken. Er der brug for 
en tovholder? Jan gjorde opmærksom på at alle fik besked, hvis eller når der skulle indfanges 
katte. 

Bestyrelsen orienterede omkring manglende hjertestarter i Pramdragerparken. Dirigenten Johs 
Johansen gjorde opmærksom på at foreninger via Hjerteforeningens kommende indsamling kan gå 
sig til en hjertestarter ved at påtage sig 15 indsamlingsruter. 
 

Det blev oplyst at Campingpladsen åbner den 12. april med nye ejere.  

Der vil være reception på pladsen den 16. april. 
 

Vivi Jensen PP 124 fortalte at hun havde set naboen bruge kulgrill under brandforbuddet. Ilden blev 
slukket, men oplevelsen gjorde, at hun nu opfordrer alle sommerhusejere til at have brandslukker/udstyr 
klar til brug! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


