Referat fra mødet på Rønhave og generalforsamlingen den 11. marts
2015.03.13
Mødet fandt sted på Rønhave, Hestehave 20, og det var første gang landsbylauget afviklede en
generalforsamling i disse hyggelige omgivelser. Vi blev budt velkommen til et godt forberedt arrangement,
hvor Susanne indledte mødet med en interessant fortælling om ferielejlighedernes historie og udvikling. Der
blev også lejlighed til at se nogle af de øvrige virksomheder på Rønhave hvor især Sunes ”Rønhaveslagteren”
er et hit.
Søren Jensen er formand for foreningen VedvarendeEnergi-Sønderborg, han redegjorde for årsagen til
stiftelsen af foreningen. Søren fortale levende om en række rigtig spændende projekter, som alle har til
hensigt at fremme anvendelse af vedvarende energi ved anvendelse af billige materialer.
Der var også plads til et indlæg af Irene Lorenzen der bl.a. ville undersøge interessen for en mulig udvikling
af nyttehaver/landsbyhaver på et bæredygtigt grundlag. Alt i alt nogle virkelig spændende indlæg, som på
rigtig god vis lagde op til mødets egentlige formål, den årlige generalforsamling.
Generalforsamlingens deltagere blev budt velkomne af formanden Jørgen Wilkenskjeldt og han derefter
over til dagsordenens punkt 1, valg af mødets tillidsmænd. Niels Nielsen blev foreslået som dirigent og han
accepterede valget. Som referent valgte man Kenni Nielsen.
Niels konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig iht. vedtægterne, og
gav derefter ordet til formanden til dagsordenens punkt 2, Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsen bad om en tilkendegivelse fra generalforsamlingen på spørgsmålet om bestyrelsen skulle
arbejde videre med en idé til at styrke laugets økonomi. Bestyrelsen fik tilslutning til at anmode halvøens
virksomheder om fremover, at bidrage med et årligt beløb i størrelsesordenen 100 kr. Sune Hansen tilbød at
han fremover ville ”lægge told” på salget af en vin, som sælges i butikken.
Forsamlingen godkendte beretningen og dirigenten gav ordet til Jørgen Wilkenskjeldt, som havde stillet et
forslag, der betyder, at de beboere, der fremover ønsker informationer fra bestyrelsen på papirmedie, skal
melde tilbage med det ønske til bestyrelsen.
Forslaget har til hensigt at begrænse de, for foreningen, store udgifter, der opstår, når bestyrelsen skal
trykke og udsende informationsmateriale til samtlige husstande på halvøen. Forslaget fik opbakning af
generalforsamlingen og er vedtaget.
Dirigenten gav ordet til kasseren Hans Iversen, der fremlagde regnskabet for 2014 og budgettet for 2015.
Både regnskabet og budgettet blev godkendt.
Så bad dirigenten om forslag til bestyrelsen, og resultatet blev, at Jørgen Wilkenskjeldt og Christian
Jeppesen blev valgt.
Som suppleant blev Poul Evald genvalgt, og som ny revisor blev Henriette Frölich valgt.

Under eventuelt blev der talt om den kommende rengøringsdag, og vi fik tilbudt base fra både Jørgen W. og
Henriette & Michael. Bestyrelsen takkede for tilbuddet og lovede at melde ud, hvor og hvornår aktiviteten
skal foregå. I øvrigt tilbyder Vej og Park at stille containere op og levere plasticposer og pølser til
arrangementet.
Arbejdsgruppen, der varetager kontakten til kommunen i forhold til den fremtidige anvendelse af området
ved Kær Vestermark, fremlagde de forslag, som beboerne havde sendt ind. Der var en livlig debat og også
bred opbakning til de mange forslag. Forslagene vil nu blive videreformidlet til kommunen.
Generalforsamlingen udtalte en stor tak til laugets Web-master Bjarne Warming for hans kompetente bidrag
til at få vores hjemmeside til at fungere tilfredsstillende.
Til slut takkede Jørgen dirigenten for veludført hverv og takkede vores værter for et vellykket arrangement.

