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Referat
Vedrørende: Generalforsamling

Dato: Den 7. juni 2003 kl. 13,00

Sted: Auning Kro

Deltagere: Margit Rasmussen, Hans Jørgen Jensen, Hanne Hansen,
Preben Degnbol, Anita Andersen
og ca. 50 personer var mødt op

Fordeling til: bestyrelsen

1. Valg af dirigent
og stemmetæller

Poul Erik Andersen blev valgt til dirigent, og Erica og Flemming
blev valgt til stemmetællere.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var
i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Beretning Formandens beretning blev godkendt. Beretningen er vedlagt.

Under beretningen fremkom følgende:

Det undersøges om Hasselvej er en offentlig vej.

Margit takkede Hans Jørgen for hjemmesiden og oplyste samtidig
at hyben kvæler al anden beplantning.

Trappen ved Skipperholmen  plus andre private trapper er private,
og skal derfor vedligeholdes af grundejerne selv. Hvis der fremover
skal laves trapper, skal der rettes henvendelse til formanden for
grundejerforeningen.

Med hensyn til husdyr, står der i vedtægterne at husdyr ikke må
være til gene for naboerne.

3. Fremlæggelse af
det reviderede
regnskab

Regnskabet blev fremlagt at Margit, og det blev godkendt.

4. Fastlæggelse af
kontingent for året
2003

Fortsat 120,00 kr. incl. vejbidrag.

5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogle forslag.

6. Valg af: kasser, et
bestyrelsesmedlem,
suppleant til
bestyrelsen, revisor
og revisorsuppleant

Kasseren Margit blev genvalgt.
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suppleant til
bestyrelsen, revisor
og revisorsuppleant

Bestyrelsessmedlem  Anita Andersen blev genvalgt.

Suppleant til bestyrelsen Erica Koch blev genvalgt.

Revisor Knud Christiansen blev genvalgt.

Som revisorsuppleant blev valgt Bjarne Dalum

7. Tema:
Renovation

Hardy Mikkelsen fra Reno Djurs orienterede om baggrunden for
Reno Djurs og oplyste, at det er et fælles kommunalt
affaldsselskab for otte kommuner på Djursland, og at det er en
offentlig forsyningsvirksomhed (efter hvile i sig selv princippet) og
ud af 150.000 tons affald er dagrenovationen kun på 20.000 tons.

Dagrenovationen for sommerhuse i Rougsø Kommune koster p.t.
1.564,50 kr. pr. år med 39 tømninger. Ekstra poser kan købes for
20,00 kr. pr. stk. Det dækker pose plus tømning, disse sække må
godt sættes på et ekstra affaldsstativ.

Der er et ønske fra sommerhusejerene om en mere flexibel
ordning.
Vedr. genbrug giver dette ingen anledning til ændringer.

Med hensyn til restaffald er der et forslag om fem forskellige
ordninger, der går fra 19 til 52 tømninger om året.

Tilslutningspligten fastholdes.

Almindelige sække kan ikke opspares til senere brug.

Der kan på forsøgsbasis evt. gennemføres lørdagstømning, gebyr
herfor fastsættes efter udbud.

Priser for sække: 39 tømninger 780,00 kr., 19 tømninger 380,00 kr.
32 tømninger 640,00 kr. og 52 tømninger 1040,00 kr.

Ordningen forventes at kunne træde i kraft efter 1. maj 2004.

Der vil komme materiale om den nye ordning til alle grundejere.

Det blev oplyst at det ikke er lovligt med et affaldsstativ uden net.

8. Eventuelt Vedligeholdelsen af vejene og disses tilstand blev betragtet som
godt lavet.

Der er Bibelcamping fra den 24. juli 2003 til den 3. august 2003.
Margit henstillede til Bibelcamping, at de sætter teltet til de unge,
hvor det tidligere har været. Det er på grund af den megen støj.

Margit frabad sig al henvendelse til Rougsø Kommune på hendes
vegne. Det skyldes at Rougsø Kommune, har fået et brev fra en
ukendt grundejer – brevet var ikke underskrevet, men Margit er
blevet kontaktet af Kommunen vedr. brevet.

Fruensgaard gjorde opmærksom på, at man ikke må skære
”Bjørne Klo” ned, da de er sprøjtede.
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”Bjørne Klo” ned, da de er sprøjtede.

Der kom et ønske om at Grundejerforeningen retter henvendelse til
Århus Amt om en gang- og cykelsti til Fjellerup.

Poul Erik Andersen ønskede, at det blev undersøgt, hvordan man
forholder sig til de privat lavede trapper i området.

Referent

Anita Andersen


