Referat fra stiftende generalforsamling d. 29.02.2012.

Loddenhøj Jollehavn

Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Strandgården, Loddenhøjvej – Barsmark med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.

Velkomst ved Peter Skaarup, Initiativgruppen
Valg af mødeleder/dirigent
Projektgennemgang v. Jan Wojtczak, Initiativgruppen

4.
5.
6.

Godkendelse af vedtægtsforslag.
Valg af bestyrelse iht. vedtægterne
Fastlæggelse af kontingent. Forslag 300 kr/år

7.

Eventuelt

1. Der var 31 fremmødte, som blev budt velkommen af Peter Skaarup, der kort beskrev initiativets
baggrund og udvikling fra ide til oprettelse af en initiativgruppe, som har afholdt to møder med
politikere og teknikere fra Aabenraa Kommune samt med repræsentanter for grundejerforeningernes
bestyrelser i området.
2. Erik Boe blev foreslået som dirigent/mødeleder og valgt enstemmigt.

3. J. Wojtczak gennemgik projektets anlægsmæssige udformning i denne indledende fase, hvor der endnu
ikke foreligger nogen myndighedsbehandling. Dette affødte en række spørgsmål og synspunkter fra
deltagerne, som i tilfældig rækkefølge er beskrevet efterfølgende: (referenten tager forbehold for evt.
udeladte bemærkninger og spørgsmål!)


Projektet er for ambitiøst – ændrer strandens karakter.



Kan havnen ikke flyttes til nord for Møllebækken eller til strandens sydlige bugt?



Hvilket prisniveau vil pladserne i havnen ligge på?



Vil der være plads til jolleejere som ikke er medlem af lauget?



P-pladser blev diskuteret: Vil det ikke være muligt at anvende det bagved liggende campingareal?



Campingforpagterens rolle i projektet?



Grundejerforeningerne i området skal spørges.



Rettighederne til havnearealet blev diskuteret.

P. Skaarup/J.Wojtczak besvarer kommentarerne og spørgsmålene med at bemærke, at det er den
kommende bestyrelse i jollelauget, der skal tage stilling til de nævnte forhold, ligesom en kommende
myndighedsbehandling vil kræve stillingtagen til en del af de nævnte punkter.
Poul Kylling Petersen (S) bemærker at kommunens positive holdning til projektet er begrundet i at strand
og land bliver mere attraktivt for kommunens borgere, ligesom campingpladsens driftsbetingelser
sandsynligvis kan forbedres med det foreslåede initiativ.
4. Dirigenten gennemgår forslaget til vedtægter og følgende ændringer besluttes:
§13, stk 1. vedr. valg af næstformand.
§17, stk 3. vedr. opløsning: Aabenraa Kommune skal indføjes
Generelt skal indføjes, at medlemmer ikke hæfter for foreningens gæld.
Dirigenten anmoder nu om en tilkendegivelse vedr. interessen for at stifte foreningen med de ovenfor
beskrevne vedtægter. 23 stemmer for at stifte Loddenhøj Jollelaug, hvorfor der fortsættes med
pkt 5: Valg af bestyrelse.
Følgende blev valgt:
Formand: Peter Skaarup – Næstformand: Jan Wojtczak – Bestyrelsesmedlemmer: Ernst Ramsing, Jürgen B.
Beck, Kjeld Andreasen – Suppleant: Lene Beck - Revisor: Karsten Romme – Revisorsuppleant: Jes Gram
Bestyrelsen fik mandat til selvsupplering på de manglende poster. Efterfølgende er Lars Peter Færge
foreslået som sekretær og Søren Moshage som kassèrer. Bestyrelsesmedlemsskabet for disse vil blive
godkendt på et førstkommende bestyrelsesmøde.
Pkt. 6. Medlemskontingentet fastlægges af bestyrelsen!
Dirigenten erklærer foreningen for stiftet og nedlægger hvervet som generalforsamlingens dirigent.
Den nyvalgte formand takker for fremmødet og interessen, og den nyvalgte bestyrelse vil påbegynde
processen med myndighedsbehandling og finansiering af projektet.
Som referent:
Aabenraa d. 05.03.2012
Jan Wojtczak (næstformand)

