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Grund og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk” 

Referat af generalforsamling afholdt 18.05.19 

Næstformanden bød velkommen til ca. 60 fremmødte. Han skulle videregive en meddelelse fra formanden 

om, at hun var ked af, -- at hun ikke selv kunne være tilstede, men var overbevist om, at vi alligevel ville få 

en god generalforsamling.  

Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Frode Sørensen – blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. Udsendt pr. mail 01.05.19 og afleveret til post 01.05.19. Ingen indsigelser. 

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. (bilag 1)  

Ved fravær af form. Hanne Clausen, fremlagde næstformanden formandens beretning. 

Spørgsmål og kommentarer til beretning: 

Dirigenten startede drøftelsen af beretningen, med at opsummere enkelte ting , hvor efter 

han stillede beretning til debat. 

Lakolk 208 v. Hanne Kjær efterlyste en generel forskønnelse af Lakolk området, men også 

resten af Rømø. Hun syntes ikke man kunne byde de gæstende turister de øje bæer, som 

findes på Lakolk. Hun efterlyste, at folk sørgede for en højere standard, -- det var mange 

steder småting, men som helhed ville det give et stort løft. 

Dirigenten svarede på bestyrelsens vegne: I forhold til øje bæer, så kan foreningen kun 

animere til at folk holder området pænt og ryddeligt, men vi kan ikke pålægge de enkelte 

husejere nogle krav, men derimod vedvirke til, at de enkelte husejere animeres til at gøre en 

indsats for den fælles forskønnelse af Lakolk området. Personlig som beboer er der nogle 

forhold, som jeg kunne ønske anderledes, men desværre kan jeg ikke gøre noget ved det, da 

de enkelte grundejere selv bestemmer over meget af deres gøren og laden, på deres egen 

grund.   

Dirigenten spurgte om der var andre kommentarer eller forslag – det var der ikke – 

Beretning blev herefter godkendt med klapsalve.     

Pkt.  4 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet. (bilag 2) 

Martin Lauridsen fremlagde regnskabet. Han pegede på, at regnskabet udviste et overskud. 

Der havde været 220 betalende medlemmer. Kassereren fremhævede, at der ikke havde 

været udtaget til honorering af bestyrelsen i 2018, men vi ville vende frygtelig tilbage i 2019. 

Medvirkende til det gode resultat var medlemmernes store opbagning om at bruge mail til 

indkaldelse m.m..  
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Spørgsmål og svar til regnskab: 

Der var ingen – Regnskabet herefter enstemmigt godkendt. 

Pkt.  5 Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. pr. hus.     Det blev godkendt. 

Pkt.  6 Orientering ved Form. for Stilaug Dorthe Petersen 

                          Hun fortalte at der ikke var de store ting at berette, men der havde dog været en                          
                          henvendelse om en opsat rævefælde ved en sti ved klitrækkerne. Vedligeholdelsen af stierne     
                          forløb fornuftigt i dialog med Skov og Naturstyrelsen. Hun fortalte, at hun efter bedste evne  
                          vedligeholdt stierne for indgroning af havtjørn, -- men det var ikke altid let, når man kun   
                          måtte bruge en almindelig håndsaks --. 
                           
                          Lakolk 156 v. Henning Fuglsang  kommenterede vedr. rævefælden – mente den var privat og       
                          lovligt opsat. Spurgte endvidere om, hvorfor der ikke måtte bruges en motorhækkeklipper. 
                           
                          Lakolk 208 v. Hanne Kjær fremførte at der var udlagt murbrokker på en sti  op mod  
                          sommerhus rækkerne, -- syntes ikke det hørte hjemme der --. 
 
                          Formanden for stilauget svarede – vedr. beskæring af havtjørn, så er det Naturstyrelsen der   
                          har givet tilladelse til at anvende en rosensaks. Angående murbrokker på sti ved  
                          sommerhusene, -- så var hun ikke bekendt med dette, men det var naturligvis ikke lovligt at 
                          deponere sine murbrokker på stierne, hvis dette skulle være tilfældet.  
 
 Pkt.  7              Indkomne forslag senest 8 dage inden generalforsamlingen til formanden. 

Der er 1 forslag fra Lakolk 120 v. Niels Petersen          

Han efterlyste en ide til at få kontakt/informationer ud til ikke medlemmer, for derved at                                

”få” alle med i vores forening – konkret foreslår han, at der laves et oplysende brev, som så   

runddeles til alle husejere på Lakolk --. 

Dirigenten fortalte at bestyrelsen havde drøftet henvendelsen ved et bestyrelsesmøde og at            

kassereren havde et forslag om registrering, som vi ville undersøge videre. 

Konklusion: Bestyrelsen undersøger nærmere vedr. registrering  

 

Pkt.  8 Valg til bestyrelsen 

                                                        Hjalmar Hansen  genvalg 

                                                        Frode Sørensen  genvalg                                                         

                     Valg af 2 bestyrelses suppleanter 

                          Da Lis Winther ikke ønsker genvalg, foreslog dirigenten på bestyrelsen vegne,  Iver Wind   

                                                        Iver Wind   Lakolk 316          (1. suppleant)  Valgt    

                                                        Else Marie Dau Carstensen  (2. suppleant)  genvalg 

                     Valg af revisor/revisor suppleant 

                                                        Nis Petersen (revisor)  genvalgt 

                                                        Henning Nielsen, Lakolk 264 (revisor suppleant)  gen valgt 

Pkt.  9 Eventuelt 
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 Lakolk 26 v. Mogens Holst  anmodede om bedre anvisning af vej der går fra vejen ned til 

stranden til sommerhuse der ligger her. Efter lidt drøftelse om hvor vejen ligger, indvilligede 

bestyrelsen i at drøfte problemet med kommunen. 

                          Lakolk 76 v. Dorthe Petersen  opfordrede til flere skraldespande til hundeposer m.m. på 

stranden og langs Lakolk vejen. Det er uden for bestyrelsens indflydelse, men ville drøfte det 

med kommunen. 

                          Lakolk 151 v. Carl E. Nissen kommenterede at det var spild af resurser, at der kørte en bus 

hver anden time ad Lakolk vejen uden passagerer. 

                          Lakolk 224 v. Knud Johnsen gav udtryk for, at det var positivt at der kørte en bus. 

                          Dirigenten svarede på bestyrelsen vegne, at det var uden for vores indflydelse, men ville da 

medgive at det virkede noget nytteløst, at der kørte en tom bus rundt. 

                          Sekr. Anders Matzen kommenterede kvalitet af mikrofon, som mildest talt var utilstrækkelig 

– lovede bedre forhold næste år --  

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede forsamlingen, for god ro og 

orden og en saglig debat. Herefter gav han ordet til næstformanden. 

Næstformanden takkede dirigenten for udført arbejde og gav udtryk for, at han var glad for, 

at så mange var mødt op, selv om det nu var om formiddagen og med et håb om en god 

sommer, sluttede årets generalforsamling. 

 

                             Dirigent                                                               Referent 

 

                 Frode Sørensen                                                      Anders Matzen              


