Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk”
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt lørdag, den 13.05.17 kl.10.30 hos Hanne Clausen, Lakolk 47, Rømø.
Deltagere: Hanne Clausen, Hjalmar Hansen, Martin Lauritzen, Anders Matzen, Frode Sørensen

Dagsorden:

1. Orientering v. form.
2. Drøftelse vedr. generalforsamling
3. Drøftelse af forslag fra Lakolk 125 v. Peter Gad
4. Drøftelse vedr. oprettelse af Stilaug
5. Eventuelt

Vedr. punkt 1. Formanden beklagede den manglende aktivitet det seneste halve år, det havde været en
rigtig træls tid, for hende personligt. Resten af bestyrelsen gav udtryk for fuld forståelse for hendes
situation.
Vedr. punkt 2. Formanden fortalte, at der skulle være styr på alt det praktiske. Frode Sørensen var
indforstået med, at bestyrelsen foreslog ham som dirigent. Martin Lauritzen forelagde regnskab til
drøftelse. I forhold til indkaldelsen til generalforsamlingen, så var der kun kommet 3 retur. Status på
tilmeldte med mail adresse, er 107, en fremgang fra 63 sidste år.
Vedr. punkt 3. Der er indkommet et forslag fra Lakolk 125, v. Peter Gad. Forslaget er også omdelt til alle
grundejere på Lakolk, iflg. Peter Gad. Bestyrelsen har modtaget forslaget rettidigt, til behandling på vores
generalforsamling. Bestyrelsen drøftede forslaget. Ud fra formanden og Anders Matzen`s drøftelse med
Peter Gad, ang. hans forslag pr. tlf., så ville man over for Peter Gad ved fremlæggelsen, få ham til at
præcisere, hvad der var hans hovedforslag, da fremsendte indeholdt flere forslag.
Vedr. punkt 4. I forhold til oprettelse af Stilaug, så udtrykte Hjalmar Hansen og Martin Lauritzen, at de
godt ville repræsentere bestyrelsen. I forhold til et vedtægts udkast vi havde modtaget fra Skov og
Naturstyrelsen, og som er blevet behandlet på et tidligere bestyrelsesmøde, hvor der var ændringsforslag.
Hjalmar Hansen har modtaget et ændret vedtægts udkast, jvnf. vores oplæg til ændring.
Vedr. punkt 5. Eventuelt – der var intet under dette punkt.

Lakolk den 13.05.17

