Helnæs Beboerforening – Generalforsamling 2018
Dato:
Sted:
Deltagere:

07.02.2018
Forsamlingshus
Bestyrelsen: Ane Kirstine Munk Carlsen, Anna Nielsen, Niels Thomsen,
Lars Scheffmann og Andreas Schnalke.
Ud over bestyrelsen deltager 33 borgere fra Helnæs.

Invitation og Dagsorden:
Se bilag 1.
1. Valg af dirigent
Marianne Therp bliver valgt som dirigent.
Hun konstaterer, at der blev lovligt indkaldt til generalforsamling iflg. vedtægter.
2. Formandens beretning
Lars Scheffmann læser formandens (Ane) årsberetning op. (Bilag 2)
Dertil var der et spørgsmål: Hvor mange personer har deltaget i spørgeundersøgelsen ang.
beboernes holdning til vindmølleparken?
Svar: Iflg. referat fra bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2017 har 79 borgere deltaget,
7 (9%) har udtalt sig positiv, 72 (91%) har udtalt sig imod vindmølleparken i Lillebælt.
Der blev ytret, at der skulle komme en klar udmelding fra Helnæs Lokalråd omkring
beboernes holdning til vindmølleparken.
Den nye bestyrelse vil tage udfordringen op at stille arbejdsgruppens mandat på et
bredere arbejdsgrundlag.
Der var ikke flere spørgsmål, og formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2017
Anna præsenterer regnskabet 2017. Se bilag 3.
Godkendt af forsamlingen.
4. Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag.
5. Fastsættelse af frivillig støttebeløb
Bestyrelsen anbefaler et uændret støttebeløb på 50 kr. per år og myndig borger.
Godkendt af forsamlingen.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Regulært er der 3 bestyrelsespladser på valg: Andreas Schnalke (modtager ikke genvalg),
Tove Dvinge (modtager ikke genvalg) og Anna Nielsen (modtager genvalg)
Anna Nielsen blev genvalgt.
Derudover blev valgt Kim Dyring (in absentia) og
Gunvor Kampp
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Som suppleanter til bestyrelsen bliver genvalgt:
Anne Dorte Madsen (1. suppl.) og Jinnie Hemmingsen (2. suppl.)
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Karl Åge Larsen og Kamma Hansen bliver genvalgt som revisorer,
Jan Christensen og Charlotte Foss Madsen bliver valgt som revisorsuppleanter.

9. Eventuelt
- Der blev forslået at lave en trafiktælling på Helnæs.
- Jørgen Nielsen og Hans Hoppe får applaus for deres indsats omkring skuret på
sportspladsen.
Dirigenten afslutter den officielle del af forsamlingen.
Efter kaffepausen præsenterer vindmøllegruppen deres første arbejdsresultater. Denne
del af aftenen er åben for gæster, og der er i alt ca. 60 personer til stede, ikke kun fra
Helnæs, men også fra oplandet, Odense, Sønderborg og Als.
Ib Dahl holdt til sidst et oplæg om dilemmaet mellem grøn energi og estetik.

Referat: Andreas Schnalke
Referat godkendt af dirigenten:
Referat godkendt af formanden:

