EG ENSE/RANTZAUSMI N DE BEBOERFORENING

GENERALFORSAMLING DEN 24. septembet 2020

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Bes§retsens beretning/formand

Eva Agger

3.

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse v/ regnskabsfører Eva Lauritzen

4.

lndkomne forslag.

5.

Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kr. 200,-/årligt for I medlemskab. Hvert medlem
har adgang til gratis medlemsarrangementer med { ledsager.

6. Valg til bestyrelsen: 3 medlemmer for 2 årPå valg er: Eva Agger
Susanne Riber
Gitte M0ller

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
På valg er: Stine SPangsege
Poul Baltzer Heide'

8. Valg af 2 revisorer for 1 år.
På valg er: Flemming Madsen
H.C. Poulsen

9.

Evt.

Bestyrelsen

Kaffe og kage under alle Punkter.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I EGENSE/RANTZAUSMINDE
BEBOERFORNING, DEN 24. sept. 2020.

Ad 1) Flemming Madsen foreslået og valgt.
Generalforsamlingen var indkaldt den 17. marts 2020, men blev aflyst p.g.a.corona.
Den nye dato er udmeldt i Beboerbladet, der er husstandsomdelt i området og ved
diverse opslag på hjemmesiden og på face book. Annonce i Ugeavisen Svendborg
uge 39. Generalforsamlingen godkendte indkaldelsen og godkendte ligeledes
dagsordenen, som følger ordlyden i vedtægterne § 4.

i

Ad 2) Formanden fremlagde beretning for året 2019 og fortalte ligeledes om
situationen, som der ser ud i 2020. Følgende emner blev bl.a. drøftet:
En rigtig god ordning. Hvor der "udpeges" en repræsentant for
hver vej, som deler Beboerbladet og Nyhedsbrevet ud.
2. Fællesspisninq: Ny gruppe sørger for at arrangere fællesspisninger. Der er en
mailliste, hvor man kan skrive sig på, hvis man er interesseret i at være med.
Man binder sig ikke til at være med hver gång, men kan tilbyde sin hjælp, når
det passer ind. Tak til "den gamle gruppe", der igennem mere end 4 år har
arrangeret fællesspisn inger.
3. Fvraftenshavemøder fortsætter med Herve' i efteråret 2020.
4. Aktivitetsdage nåede at bliver afholdt først i marts. Mange forskellige arr.
samtidig i huset - med stor succes.
5. Der er udarbejdet forslag til istandsættelse af rum ved balkon. Der mangler nu
at blive sendt ansøgning til diverse fonde.
ntzausminde området. Der er holdt
6. Oprettelse af lokalråd for Eq
Det
er meningen at samle alle fra området
indledende møde i foråret digitalt.
til stiftende forsamling her i efteråret. Forslag til etablering af sti fra
Rantzausminde skole til forsamlingshuset står højt på prioriteringslisten.

1. Veiformænd.

Beretningen godkendt. Vedlægges referatet og lægges på hjemmesiden.

Ad 3) Eva Lauritzen fremlagde årsrapport for 2019. Overskud på kr. 19.948
overføres til egenkapitalen. Arsrapporten godkendt og vedlægges referatet.

Ad 4) lngen.

Ad 5) Kontingent uændret kr. 200,- årligt for 1 medlemskab.

Ad 6) Eva Agger og Susanne Riber genvalgt. Gitte M0ller ønskede ikke at
fortsætte. Valgt som nyt medlem af bestyrelsen:

Kristian Mandrup, Lehnskovvej 95, 5700 Svendborg
Ad 7) Stine Sapngsege og Poul Baltzer Heide genvalgt'
Ad 8) Flemming Madsen og H.G' Poulsen genvalgt'
Ad g) Der blev fremsat ønske om, at der blev annonceret med et fast tidspunkt
for start af generalforsamlingen. Spisning kl. 18 og start på generalforsamlingen
kt. 19.
Vildtaften bliver ikke afholdti 2020, men der blev fremsat ønske om, at den
kunne genopstå i 2021- måske under andre former! (lflg. Hans Hellemann).

Egense, den 24.sept. 2020:

Dirigent: Flemming Madsen

Referent: Eva Lauritze

