Referat fra arbejdsmøde i Sdr. Klegod Drænforening den 1. november 2014

Ad 1:
Valg af dirigent
Dirigent Palle Guldbrandsen NF 58
Indkaldelsen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter, da indkaldelsen
var lagt ud på foreningens hjemmeside. Der mangler stadig en del mailadresser på
medlemmerne.
Ad2:
Udvalget aflægger beretning
”Året 2014 har ikke budt på overraskelser vedrørende vores dræn, der har fungeret
upåklageligt, men vi har jo også haft et særdeles tørt år.
Den årlige spuling af systemet er blevet foretaget i februar måned, og der er ingen
fejl rapporteret tilbage, hvilket er positivt.
Jørn Sørensen KD27 er i slutningen af september 2014 indtrådt som formand da
Randie Bach pga. sygdom har valgt at stoppe.
Vi siger Randi tak for hendes mangeårige virke i foreningen og ønsker at mulig held
og lykke fremover”
Der blev givet tilsagn om at sende en hilsen til Randie Bach.
Ad 3:
Regnskabet fremlægges til godkendelse
Ruth Bak fremlagde regnskabet, der viste et underskud på kr. -6.420,37, da der ikke
er opkrævet kontingent for indeværende år 2014. Egenkapitalen udgør p.t. kr.
56.518,18. Der henvises til regnskabet i indkaldelsen til arbejdsmødet. Budgettet
behandles i Ad 5: fastsættelse af næste års kontingent.

Regnskabet blev godkendt med forbehold for godkendelse af kommende revisor, da
regnskabet manglede underskrifter fra hele bestyrelsen.
Ad4:
Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
Redaktionel ændring af, at arbejdsmødet i Sdr. Klegod Drænforening fremtidig skal
holdes i vort område i stedet for Hvide Sande.
Indtil vedtægterne er revideret følger vi Sdr. Klegod Grundejerforenings placering af
generalforsamling.
Bestyrelsen laver et oplæg til revidering af vedtægterne, som fremlægges på næste
arbejdsmøde i 2015.
Ad 5:
Fastsættelse af næste års kontingent
Da foreningens formue helst skal holdes over kr. 50.000,00, er kontingentet forhøjet
til kr. 600,00 i 5 år. Hvis nogle af de gamle rør pludselig falder sammen eller andet
uforudset sker, kan det blive nødvendigt at opkræve yderligere. Samtidig fik
bestyrelsen bemyndigelse til at undersøge, hvad det vil koste at efterse rørenes
stand med tv-inspektion.
Ad 6:
Valg af medlemmer til udvalget
Ruth Bak KD41 og Inger Pedersen NF40 var villige til genvalg og blev valgt uden
modkandidater.

Ad 7:
Valg af 2 suppleanter
På valg var Frank Neumann KD17. Der var kun en suppleant, da Jørn Sørensen KD27
er indtrådt i bestyrelsen. Frank Neumann KD17 blev valgt som 1. suppleant og
Susanne Just NF74 blev valgt som 2. suppleant.
Jørn Sørensen KD27 er valgt for 1 år efter Randie Bach.
Ad 8:
Eventuelt:
Susanne Just NF74 lagde op til et samarbejde med den anden drænforening. Jan
Nielsen OPS 59 oplyste, at han har et hus på NF, som er med i den nye forening og
de betaler kr. 100,00 pr. år.
Arbejdsgruppen vil i 2015 kigge nærmere på muligheden for et samarbejde/
sammenlægning med den anden forening.
Arbejdsgruppen har kun 21 mailadresser, så foreningens medlemmer opfordres til
at sende dem til formanden Jørn Sørensen (joernogirene@gmail.com)
Fremmødte på arbejdsmødet:
NF 40 Inger Pedersen
KD 41 Ruth Bak
KD 27 Jørn Sørensen
NF 66 Flemming Sigh
KD 17 Frank Neumann
OPS 59 Jan Nielsen
NF 58 Palle Guldbrandsen
NF 74 Susanne Just
Ovennævnte referat er lavet af Palle Just NF 74

