Generalforsamling 13/5 2017.
1. Valg af dirigent.
Valget faldt som vanligt på Eigil.
2. Formandens beretning v/ Finn.
Gennemgang af aktiviteter gennem 2016.
Opfølgning på punkter fra sidste generalforsamling.
Infostander: Er sat op i krydset i Langerhuse og er i brug.
Pumpestationer: Beslutning om at forskønne ved at plante havtorn,
er i et vist omfang i gang. Vi fortsætter projektet.
Sommerfest 2017 (Skt. Hans fest) afholdes d. 24/6 i campingpladsens festtelt.
Bålet afbrændes på sædvanlig sted i Langerhuse. Indbydelse udsendes i
slutningen af maj.
Mortens aften 2017 afholdes d. 11/11 hos Christian og Anna Langer. Indbydelse
udsendes en måned før.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Knud.
Punkter gennemgået uden yderligere kommentar fra forsamlingen.
I 2016 er der brugt lidt flere penge end vanligt. Der har været lidt ekstraudgifter
i forbindelse med sommerfest og Mortensaften samt annoncering i Jyllands
Posten.
Samtidig går det lidt trægt med at indkassere kontingent !!!
4. Forslag fra bestyrelsen.
Forslag om at hæve kontingenten fra 100,- kr. til 200,- kr. pr. år fra 2018.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Forslag fra medlemmer.
Renovering eller nedlæggelse af legeplads ?
Der besluttedes at bestyrelsen nedlægger legepladsen hos Skov- og
Naturstyrelsen. Vi arrangerer arbejdsdag i forbindelse med sommerfesten den
24/6, hvor der fysisk ryddes op. Hvis ingen har taget ejerskab over
fodboldmålene inden denne dato, fjernes de også.
Herefter vil der kun være sandkassen og petanquebanen tilbage.

6. Valg til bestyrelse.
Finn og Knud var på valg. (Knud ønskede ikke genvalg)
Den nye bestyrelse ser herefter således ud:
Finn Morsing - formand.
Allan Jeppesen - kasserer.
Kirsten Hansen - sekretær.
7. Valg af suppleanter.
Lone - 1. suppleant.
Ellen - 2. suppleant.
8. Valg af revisor.
Grethe Godtfredsen - Revisor.
9. Orientering om Vesterhav Nord (havvindmøller).
Finn ridsede status op omkring Vesterhav Nord, fra sidste år, hvor mølle-planen
var droppet, til nu hvor den (via en finanslov) er endelig vedtaget.
Værditabs ansøgningerne er strømmet massivt ind fra berørte lodsejere. Efter
ansøgningsfristen er slut, er der fremkommet oplysninger, om øgede gener
omkring møllerne.
I Langerhuse grundejerforening er der lodsejere, der ikke har nået eller været
vidende om muligheden for værditabs ansøgning (én lodsejer kunne ikke få lov
at aflevere ansøgningen et par timer før fristen udløb). Vi vil derfor sende en
fælles ansøgning fra disse.
Kirsten prøver at samle trådene.
I samme åndedrag vil Finn senere - og inden grundejerne får besøg af
taksationskommissionen - indkalde til et møde, hvor synspunkter om og krav til
erstatningernes omfang afstemmes og samles i en fælles formulering til brug
for grundejerforeningens medlemmer.
10. Eventuelt.
Eigil (prinds@mail.dk) tager gerne imod ting, som man vil have med på
grundejerforeningens hjemmeside www.langerhuse.com.

