Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk”
Referat af generalforsamling afholdt 13.05.17
Formanden bød velkommen til de ca. 100 fremmødte.
Pkt. 1

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Frode Sørensen – blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet udsendt med nyhedsbrev 18.04.17 og afleveret til post 18.04.17.

Pkt. 2

Valg referent og stemmetællere.
Dirigenten foreslog bestyrelsens sekretær, som referent – der var ikke andre forslag. Vedr.
stemmetællere, så ville han foreslå, at vi afventede om der var et behov.

Pkt. 3

Bestyrelsens/formandens beretning for det forløbne år. (Beretning vedlagt som bilag 1)
Hanne Clausen fremlagde sin og bestyrelsens beretning. Der var ingen spørgsmål til
beretning – beretning godkendt med klapsalve.

Pkt. 4

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet. (Regnskab vedlagt som bilag 2)
Martin Lauridsen fremlagde regnskabet. Han pegede på, at såfremt der ikke havde været
udgiften til bøden, så havde regnskabet udvist overskud, selv om der var investeret i ny
hjemmeside. I forhold til kasserer og sekretærs arbejde med opkrævning af kontingent og
indkaldelse til generalforsamling, så ville det lette deres arbejde meget og gøre det billigere
for foreningen, hvis vi havde medlemmernes mail adresse. Han opfordrede derfor kraftigt
medlemmerne til, at aflevere deres mailadresse og samtidigt tegne sig for nyhedsbrevet, da
man så automatisk får alle meddelelser sendt direkte til sin mail. Der var kommet ca. 40
mere med mailadresse, efter opfordringen i indkaldelsen til generalforsamlingen, så der nu
er 107, ud af ca. 244 mulige, så der er plads til forbedring.
Spørgsmål og svar til regnskab:

Lakolk 146

Britta La Cour roser vedr. bod for skinnevej?
Regnskabet herefter enstemmigt godkendt.

Pkt. 5

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. Det blev godkendt.

Pkt. 6

Indkomne forslag senest 8 dage inden generalforsamlingen til formanden.
Der er 2 forslag, et fra bestyrelsen og et fra Lakolk 125 v. Peter Gad.

Bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker at oprette et selvstændigt stilaug/udvalg under bestyrelsen, med
deltagelse af 2 medlemmer fra bestyrelsen + 2 – 3 hus og grundejere fra Lakolk området.

Lakolk 125

v. Peter Gad - Forslaget vedlægges som et særskilt bilag – efter eget udsagn skulle det være
uddelt til alle husejere i Lakolk området. (Forslag vedlagt som bilag 3)

Vedr. Stilaug/udvalg:
Hjalmar Hansen orienterede om, at baggrunden for oprettelsen af et Stilaug, var en
opfordring fra Skov og Naturstyrelsen om at oprette et Stilaug, da det var deres erfaring, at
det gav et bedre samarbejde.
Skov og Naturstyrelsen gav også udtryk for at de ville bevilge 50.000 kr. i 2017, til udbedring
af stierne og at de fremover også var indstillet på at bevilge beløb til det nødvendige
vedligehold.
Spørgsmål til forslag:
Hjalmar Hansen gav udtryk for, at der andre steder i Danmark, er muligt at anlægge stier og
veje i naturen, i forskellig udformning – men ikke på Rømø – måske kan et Stilaug ændre på
det – lad os håbe. Forslag vedtaget.
Der blev valgt 4 til Stilauget:

Hjalmar Hansen fra bestyrelsen
Martin Lauridsen fra bestyrelsen
Peter Gad Lakolk 125
Dorthe Petersen Lakolk 76

Vedr. forslag fra Peter Gad:
Peter Gad henviste til, at hans forslag var omdelt til alle husstande, derfor ville han ikke læse
det op, men blot uddybe/begrunde dele af sine forslag. Vedr. grus i indkørsel og rundt om
huset, så burde det ikke tillades i Lakolk området, da det er et naturområde og grus er ikke
en del af denne natur. Han var modstander af gennemgående trafik på Småfolksvej, da det
gav farlige situationer for de bløde trafikanter – turistbusser, lastbiler, autocampere, skulle
overhovedet ikke have lov at køre på Småfolksvej, iflg. ham. Kantstriberne i Lakolk var også
en fejl, da de skabte farlige situationer. Vedr. Lakolk Sø, så var han modstander af at vandet
skulle pumpes væk – det skulle løbe naturligt ud gennem Prilen og mellem klitterne – alt
andet var ikke bæredygtigt. Påpegede at der var huller i klitterne, som på sigt ville udgøre en
stor risiko for oversvømmelse i forbindelse med ekstrem højvande – de skulle lukkes til --.
Han ville fremlægge en liste til underskrifter for hans synspunkt.
Spørgsmål til forslag:
Dirigenten spurgte forslags stiller, om ikke vejen var hoved forslaget – det bekræftede han --,
derfor anmodede dirigenten om at folk så bort fra de andre punkter og udelukkende tog
stilling til om de ønskede vejen lukket jf. fremførte forslag. Dirigenten påpegede, at såfremt
der skulle ske ændringer vedr. stribeafmærkningen m.m. på Småfolksvej, måtte der
fremsættes forslag herom. Dirigenten orienterede om, at der tidligere var forsøgt med at få
lov til at lave nogle diger for at stoppe hullerne, men forskellige myndigheder havde modsat
sig det, -- men tiderne kan jo have ændret sig --. I forhold til oprensning af Prilen og dens
udløb gennem klitterne, så orienterede dirigenten om at div. myndigheder ikke er meget for
sådan oprensning. Han henviste til at det indgår i de drøftelse der foregår med kommunen
for nuværende, vedr. Lakolk Sø og afvanding af denne.

Lakolk 177

Hjalmar Hansen kunne som husejer ikke tilslutte sig forslaget, da han mente det fungerede
fint for nuværende, endvidere ville forslaget kollidere med de drøftelser, der foregik med
Kommunen, ang. det at gøre Gl. Skinnevej til den fremtidige gang/cykelsti.

Lakolk 146

Britta La Cour brød sig ikke om at blive sat i bås – syntes ikke tingene var helt optimale –
fremførte at man måske skulle arbejde for at få sat nogle skilte op, som hindrede
gennemkørsel af tung trafik.

Lakolk ??

Jørn Vestergård gav udtryk for at han var positiv.

Lakolk 26

Poul Holgersen gav udtryk for at der var fordele ved gennemkørsel.

Lakolk 207

Frode Sørensen fremførte som husejer, at han ikke kunne tilslutte sig fremlagte forslag.

Lakolk 151

Carl E. Nissen mente at nuværende løsning, var den mest sikre løsning i Danmark.

Peter Gad

kommenterede div. spørgsmål og kommentarer. Han syntes at hans skitserede løsning med
flytbare bump, var en god og fleksibel løsning, for at dæmpe farten. Vedr. en oversvømmelse
af Lakolk området, så var han overbevist om, at det ville komme gennem hullerne i klitterne,
som myndighederne ikke vil lukke. I forhold til hans forslag, ville et så stort naturområde
være unikt og godt for turismen. I forhold til gennemkørsel, kunne han ikke forstå, at folk var
imod en lukning.
Dirigenten lagde herefter op til en afgørelse vedr. forslaget fra Peter Gad. Da dirigenten
konkluderede, at han ikke fornemmede at der var stemning for forslaget, udløste det et stort
bifald fra forsamlingen, -- efter afstemningen, gav dirigenten udtryk for, at han fornemmede,
at der ikke var stemning for forslaget, og at forslaget derfor ikke er vedtaget --. 3 stemmer
for, resten imod, ca. 97.

Pkt. 7

Valg til bestyrelsen
Hjalmar Hansen genvalgt
Martin Lauridsen genvalgt
Frode Sørensen genvalgt
Valg af 2 bestyrelses suppleanter
Lis Winther (1. suppleant) genvalgt
Else Marie Dau Carstensen (2. suppleant) genvalgt
Valg af revisor/revisor suppleant
Nis Petersen (revisor) genvalgt
Rita Vestergård (revisor suppleant) genvalgt

Pkt. 8

Eventuelt

Lakolk 324

Bodil Sørensen ønskede på vegne af flere, at der kom noget lys ved affaldsøerne. Dirigenten
påpegede at der under eventuelt kun kunne fremføres synspunkter, men ikke besluttes –
men bestyrelsen ville notere sig, hendes synspunkt.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen, for god ro og orden og en saglig debat, for
herefter at give ordet til formanden.
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.
Formanden tog herefter ordet og fortalte, at hun havde et lille jubilæum, hun gerne ville
have lov til at fejre sammen med forsamlingen – nemlig at Hjalmar Hansen, havde været
med i bestyrelsen i 25 år – herefter overrakte formanden 2 flasker Lakolk Vin til Hjalmar
Hansen, som tak for lang og tro tjeneste.
Formanden tog herefter ordet for afsluttende bemærkninger, hvor hun igen gav udtryk for,
at det var glædeligt, at så mange fandt det interessant, at møde op til den årlige
generalforsamling – Tak for det --, med et håb om, at alle måtte komme godt hjem,
afsluttede hun dette års generalforsamling.

Dirigent

Frode Sørensen

Referent

Anders Matzen

