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juni 2017 på Hotel Kommandørgården på Rømø. 
 

Der var i alt 55 stemmer tilstede. 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og redegjorde for forslag til dirigent. 

Endvidere omtalte han de anstrengte forhold til Tønder Kommune for tiden, og beklagede, at Tønder 

kommune ikke havde ønsket at sende 

repræsentanter til  generalforsamlingen for at redegøre for Tønder Kommunes dispositioner. 

Formanden holdt en kort afskedstale for Jørgen Gram Hansen, da han jo forlader bestyrelsen og overrakte 

ham den traditionelle afskedsgave. 

Formanden vil efterfølgende besøge det andet afgåede bestyrelsesmedlem, Horst Dehnbostel, som ikke 

kunne deltage generalforsamlingen af helbredsmæssige grunde. 

 

1) Valg af dirigent og stemmetællere 

Johs. Johansen, Fritidshusejernes Landsforening blev valgt som dirigent 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet den 7. maj og at 

indvarslingen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Dirigenten forestod herefter valg af Stemmetællere. Britta Schmidt, Birte Hansen og Helge Appel blev valgt. 

Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

2. Bestyrelsens beretning ved formand John Nielsen: 

Det har været et turbulent år i BG´s historie, hvor flere bestyrelsesmedlemmer ind i mellem har måttet spørge sig selv, 

om et ulønnet frivilligt arbejde, virkelig var så hård kamp værd, men vi er hver gang nået til det resultat, at vi ikke 

kunne være bekendt overfor de mennesker, der har vist os tillid, bare at smide tøjlerne og lade vildhestene overtage 

græsgangene. 

Vi er blevet mødt med gode råd om, hvordan vi burde have grebet tingene an, at vi ikke skulle fare så hårdt frem 

overfor kommunen, for når de for 10 år. i træk meddeler, at de ikke har ressourcer til at gøre det bedre, så må det jo 

passe og så må vi bøje os for det. I kan tro nej, vi bøjer os ikke for inkompetence og lovbrydere. Hvad Tønder 

kommune ellers har råd taler til for sig selv, så et sådant argument har bestyrelsen ikke en klap til overs for. Rent 

bortset fra, hvad bestyrelsen måtte mene, er TK argument ikke lovmedholdeligt, selvom man nu gennem 10 år er 

sluppet godt fra det også på denne foreningens generalforsamlinger. 

Vi er ligeledes blevet bebrejdet den af os valgte fremgangsmåde for – indtil nu alligevel forgæves - at få Tønder 

kommune til at overholde gældende love. At vi burde undskylde/beklage den af os valgte fremgangsmåde og i stedet 

have ført forhandlinger med nogle af de berørte grundejere. Vi hverken undskylder eller beklager, og I vil efter denne 

beretning og opfølgende spørgsmål forstå, hvorfor en anden fremgangsmåde end den valgte er umulig, når 

modspilleren hedder Tønder kommune - i stedet for en samarbejdspartner, der hedder Tønder kommune - og i nogle 

tilfælde grundejere i dette område, som i argumentation både med hensyn til indhold og form er tæt på at  nærme sig 

en anklage for hvad man i juridisk kredse kalder uredelighed og sågar for en enkelts vedkommende for at være 
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mentalt utilregnelig i mailafsendelsesøjeblikket endda uden at være undskyldelig i pludselig vrede i forbindelse med 

en modtaget påbudsskrivelse, idet hans ejendom rent faktisk overholder lokalplanens bestemmelser for så vidt angår 

alt, hvad der er synligt fra vej.  

Et andet råd vi har lyttet til, men altså ikke efterkommet var, at vi skulle træde tilbage og give plads for nyvalg, 

eftersom specielt formandens tempo og ordvalg skabte ufred og utryghed, men bestyrelsen har valgt at ignorere dette 

råd, idet fred og tryghed også kan have en for høj pris. Selvom proportionerne ikke er de samme vil jeg tillade mig 

at kaste et blik tilbage i historien. Neville Chamberlain 1938. 

For bestyrelsen er resultaterne afgørende. Vi er ligeglade med om sejrsmålet bliver scoret med et flot saksespark bag 

over ryggen, headet ind eller møvet over stregen med en tåhyler. Det vigtigste er at bolden havner i kassen på lovlig 

vis altså fra en on-side position, eller uden anden forudgående usportslig optræden. 

Uddybende svar på spørgsmål give alle her tilstedeværende mulighed for at få den fornødne dokumentation for at 

Tønder kommune i mere end 10 år har mishandlet ikke alene dette område men hele vor kære ø. Dette gælder for så 

vidt også forgængeren Skærbæk kommune, men det har vi i modsætning til Tønder kommunes vildfarelser ikke 

tilstrækkelig belæg for at hævde, da vi virkelig ikke orker at gennemgå alle dokumenter fra dengang, hvorfor jeg vil 

nøjes med at henvise jer til de synlige resultater f.eks. i Havneby. Og i øvrigt har Skærbæk kommune i sin tid i det 

mindste ført tilsyn med vandløbene vest for vort område og foretaget regelmæssige oprensninger uden at lægge os 

udgifterne til last. Selv dette har Tønder kommune ikke villet. 

 

Men lad os se på, hvad der er sket i årets løb. 

Efter generalforsamlingen i 2016 konstituerede bestyrelsen sig uændret eftersom samtlige på valg værende 

bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt  

 

Der er efterfølgende afholdt 5 bestyrelsesmøder i henholdsvis 28 juli16, 27. okt 16, 26 jan 17 

3 april 17, 29 maj 17, samt ekstraordinært møde afholdt 2.5. 2017.  

Referater af disse er alle tilgået via vor hjemmeside, men lad os fremhæve nogle af de trufne beslutninger og 

effektuerede handlinger, der er udgået af disse møder.  

Der er afholdt et møde med Tønder kommune den 3.3. 2017, som jeg fik tvunget dem til at afholde, men hvor TK 

desværre efterfølgende løber fra indgåede aftaler.  

Vi har i august 2016 taget initiativ til et fælles møde med alle grundejerforeninger på Rømø, et møde der blev afholdt 

uden vor deltagelse 6.12.2016.  Jeg redegør nærmere herfor, hvis spørgsmål stilles. 

Vi har været i dialog med Turistforeningen og indmeldt os som medlem i denne.  

Vi har haft kontakt til udlejningsbureauerne i 2 anliggender: skiltning i vort område, research i forbindelse med 

Turistforeningens og Feriepartners opsplitning, samt den forestående generalforsamling i området, Vi har 

efterfølgende deltaget i Turistforeningens generalforsamling.  

Vi har taget kontakt til hesteudlejere forud for og efterfølgende skiltning i om rideforbud i vort område.  
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Og apropos skiltning fik via både i Lakolk ved indgangen til Lakolkstien opsat kørselsforbudsskilte og afspærring, samt 

på vor side bomme og i hele områdets indfaldsstier skiltning med ridning forbudt, ligesom gamle gangsti -skilte er 

udskiftet med nyere mere læsbare. Skulle vi selv have bekostet dette ville vi have skullet slippe ca. 15 000 kr.  

Og jeg skal da for god ordens skyld tilføje, at jeg uden ironi har takket hjerteligt for dette og især for anvendelsen af en 

dertil udpegede medarbejder, der heldigvis ikke var Tønder kommunes egen, men et dertil erhvervet privat vej- og 

skiltningsfirma, jeg må ikke reklamere, men det var en fornøjelse for en gangs skyld at samarbejde med en kompetent 

mand om løsningen af et problem i vort område.  

Der er taget om end med indledende benspænd fra Tønder kommune kontakt til lodsejerne i vort vest for diget 

beliggende område. Vi har fået gennemført en aftale omkring årlig tilsyn med vandløbene vest for diget og der er 

indgået aftale mellem Tønder Kommune og 40 lodsejere om en fremtidig vedligeholdelsesplan og byrdefordeling. 

Herudover, at de til sommer oprenser for TK´´s regning samtlige vandløb og kanaler. Dette er lovet udført i 

sommerens løb med start 1.5, men mig bekendt endnu ikke sket, men det vil ske om ikke andet så med domstolenes 

hjælp, og vi har ved denne aftale sparet 100.000 kr. ex. moms i forhold til hvad en forhøjelse af Lakolkstien ville koste, 

hvis vi overhovedet ville få Natur og Miljøtilstyrelsen tilladelse til at foretage en sådan. 

Tak til Jørgen Gram Hansen for at holde fast og omsider slippe tilliden til den TU- formand, som Jørgen i første omgang 

nærede tillid til. Jørgen vil også på spørgsmål kunne redegøre nærmere for dette forløb som nogen måske vil sige ikke 

er vores opgave, men det mente vi nu at den var, og at vi var de eneste, der faktisk kunne gennemtrumfe denne 

løsning. 

 

Tønder kommune er i et åbent brev gjort opmærksom på vor holdning til heliport i et naturfølsomt område.  

Vi har - trods nogle medlemmers opfattelse af, hvad vor opgave er - fået fjernet diverse reklameskilte, og opstilling af 

uindrigistreret hestetrailer med kommercielt salg for øje.  . 

Vi har reageret omgående på henvendelser vedr. mælkebøtters gennembrud i Ringvejens asfaltering.  

Vi har udarbejdet en plan med entreprenører om 4 gange årlig gennemgang og nødvendig reparation af sidevejene til 

Ringvejen.I småtingsafdelingen måske, men en bænk, der var brudt sammen blev omgående indleveret til reparation 

hos et firma, hvis ejer også er medlem hos os. 

Vi startede i juli 2016 et indledende samarbejde med TK om udarbejdelsen af en ny lokalplan. 

Dette arbejde er stillet i bero, og det er ikke bestyrelsens skyld. !!! 

Stil spørgsmål hertil efterfølgende, hvis I har tid til at lytte til en længere historie. 

Vi har som bestyrelse indgivet klagesag i forbindelse med manglende tilsyn og overholdelse af Lokalplan 707 i etisk 

korrekt rækkefølge , først til forvaltningen,  dernæst til forvaltningen og et repræsentativt udsnit af 

kommunalpolitikere, senest til den af Tønder kommune udpegede kontaktperson og juridisk afdeling ved samme , 

samt samtlige kommunalpolitikere. På samme måde som vi fik TK til at frafalde kravet om, at vi skulle udarbejde og 

bekoste en ny lokalplan. 

De må jo være bindegale på det rådhus!!!! 

Det hidtidige sagsforløb tyder på, at man på Rådhuset i Tønder føler at lokummet brænder, men at de endnu ikke helt 

har fattet,. at de bliver nødt til at lette sig fra sædet, hvis ikke de vil have svedet en ømfindtlig legemsdel.  
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Men med det senest afgivne svar har de malet sig op i et hjørne, hvorfra de ikke længere kan flygte, så nu hedder det 

Tilsynsråd, derefter minister og slutteligt domstolene. Og når vi først til sidste fase bliver det med krav om erstatning 

for tabt ejendomsværdi til alle, der måtte ønske at deltage i et sådant søgsmål.  Et mellemliggende opgør kan finde 

sted, når vi får de sydlige foreninger til at interesse sig for andet end Helikopterlandingspladsen, og vi i forening retter 

kampen mod det, der er vores alles fælles problem: en håbløs inkompetent eller bevidst lovbrydende ledelse af den 

kommune, vi er underlagt. 

Som sagt : Næste skridt bliver kommunernes tilsynsråd og dagspressen, sidstnævnte er allerede kontaktet, men jeg 

har personligt bedt om ro forud for denne generalforsamling, så I kommer til at vente omtrent 1 uge, før I de første 

resultater af denne henvendelse. 

 Og såvel formand som fungerende kasserer, tidligere næstformand, der ikke er på valg på denne generalforsamling vil 

tilsikre jer, at vi vil arbejde for, at loven bliver overholdt i vort område, men det bliver en hård kamp, for Tønder 

kommune har ikke råd til at give os ret i vore krav, for det vil skabe præcedens for resten af kommunen.Men vi vinder. 

Tvinges vi til  uden Grundejerforeningens medvirken at føre kampen videre, gør vi det, og så er vi som enkeltpersoner 

i henhold til aktindsigtsloven beskyttet.  

Vi vil have gældende lov respekteret, eller som bestyrelse og enkeltpersoner friholdes for et medansvar ved at være 

vidende om lovovertrædelser uden at gøre noget ved dem.  

Og vi vil have ejendomsmæglerne til at anvende mere etiske salgsmetoder end den nogle af dem faktisk har 

praktiseret i vort område. 

I forbindelse med afviklingen af bestyrelsesmødet d. 29.5 skete det beklagelige, at kasserer Hans Rasmussen i 

forlængelse af, hvad nogen måske ville kalde pligtforsømmelse i behandlingen af et dagsordenspunkt malede sig selv 

op i et hjørne, hvorfra han nægtede at udføre en eventuel bestyrelsesbeslutning, hvilket foranledigede et 

bestyrelsesmedlem til at meddele ham, at han så naturligvis måtte træde ud af bestyrelsen, såfremt han opretholdt 

denne holdning. 

I medfør heraf skete der en midlertidig omkonstituering af bestyrelsen og indkaldelse af suppleanterne, hvilket 

resulterede i at Carsten Roos frem til denne generalforsamling er indtrådt som bestyrelsens 5. medlem i henhold til 

vedtægternes bestemmelse. 

Ny konstitution gældende indtil den ordinære generalforsamling pr. 29/5: 

   Helge Appel, kasserer, tidligere næsteformand 

   Jørgen Gram Hansen, næstformand 

 

Jeg kan slutteligt tilføje at næstformand Helge Appel og undertegnede deltog FL generalforsamling ultimo oktober, 

hvor jeg lod mig overtale til at  blive suppleant til bestyrelsen med mødepligt til samme. Jeg er d.d. bestyrelsesmedlem 

med stemmeret i samme og repræsenterer som sådan ikke alene Bolilmark, men føler mig forpligtet til i denne 

forening at varetage alle sommerhusejeres interesser, men der skal ikke herske tvivl om, hvor hovedparten af min 

arbejdskraft også fremadrettet vil blive brugt: BOLILMARK, SEKUNDÆRT RØMØ OG DERNÆST RESTEN AF LANDET.  

Og for ikke at trække denne generalforsamling i langdrag skal jeg undlade at gå i detaljer, men overgive denne 

beretning til forsamlingen og opfordre til uddybende spørgsmål.  
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Jo flere jo bedre, hvis vi på den måde, kan få udryddet nogle af de mange misforståelser, der råder men venligst ikke 

gentagelser, hvis spørgsmålet er besvaret og om nødvendigt dokumenteret, ellers kommer vi ikke hjem på denne side 

midnat. 

Vi er fuldt bevidste om, at nogle af vore medlemmer føler sig stødt over, at vi har meldt dem til kommunen, men det 

har vi ikke gjort. Vi har tværtimod, da vi opdagede kommunens nedrighed tilbudt dem vor hjælp med at klage over 

kommunens adfærd, men den hjælp har de ikke ønsket 

Ethvert sagligt fremført spørgsmål vil blive besvaret sagligt og sandsynligvis kunne bevises med fremlæggelse af 

dokumentation for korrektheden af disse svar i modsætning til, hvad der er gældende for de beskyldninger der mere 

eller mindre bevidst skriftligt er rettet mod bestyrelsen og mundtligt senest i form af en påstand opm, at bestyrelsen 

vil arbejde for at stoppe udlejningen af huse i området.  (iflg telefonisk samtale med Ellen Knudsen).  

 

Efterfølgende blev Bestyrelsen Beretning sat til diskussion. Følgende kommentarer blev noteret: 

Carsten Jepsen, Ringvejen 133B: 

Er det foregangsmåden som bestyrelsen har gjort i overensstemmelse med medlemmernes ønske. 

Der henvises til overdragning af liste over ejendomme som ikke overholder lokalplanen.  

Ringvejen 58: 

Ros til bestyrelsen  

Blåbærvej 32: 

Lokal planen skal overholdes. Området skal bevares. Hvad skulle bestyrelsen ellers gøre ? 

 

 

Søren Vammen, Ringvejen 121: 

Tak for indsatsen. Bestyrelsen skal ikke være den, der påpeger ulovligheder . Det kan som privat person. Har 

forsøgt at få dispensation for tag. 

Forslag: Ny lokal plan giver enestående muligheder for at ændringer iht. medlemmers interesse. Lad os gå i 

dialog. Ikke gå frem med bål og brand. 

 

Ringvejen 127 : 

Tønder Kommune overholder ikke sin tilsynspligt. 

 

Jørgen Outsen, Ringvejen 141: 
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Ordvalg og tone i beretning er for hård. 

Bestyrelsen skal ikke levere en liste med huse som ikke overholder lokalplanen, til Tønder Kommune. 

Grundejerforeningen skal ikke protestere mod heliport. Det er ikke en del af grundejerforeningens opgave. 

Formandens sprogbrug er problemet. 

 

Orla Christensen, Ringvejen 93: 

Har taget græstørvet af p.g.a. vægtbelastning.Det har flere tømrer firmaet anbefalet ham. Søger 
dispensation for liste dækket pap. 

Der er mange ting i lokalplanen som ikke overholdes i dag: 

Hvide vinduer i 80% af husene. 

Plastvinduer 

For mange træer i forhold til hensigten i lokalplanen. 

Ny lokalplan skal gøre det muligt at bygge efter moderne metoder. 

 

Flemming Dahl, Harevej 4: 

Hvor mange sommerhuse er der handlet i den forgangne periode? Det plejer vi at få oplyst på 

generalforsamlingen. 

Bliver der stadig udsendt et velkomstbrev? 

Formanden fik ordet for at svare på nogle af de stillede spørgsmål 

FormandenDe fylder os med løgn. Tønder Kommune ønsker ikke at følge op på lokalplan. Den vil gerne have 

en passiv bestyrelse. 

Vi vil gerne samarbejde om en ny lokalplan med Tønder Kommune. Men vi skal ikke betale den. 

Det nytter ikke med en ny lokalplan, hvis den ikke bliver håndhævet. Vi ønsker kun få linier rettet i 

lokalplanen, men Tønder Kommune ønskede en hel ny , men det giver mulighed for at snige yderligere 

ændringer ind f.eks. kloakering, renovation. 

Grundejerforeningen har ikke modtaget nogen information om ejerskifte, som den egentlig skulle. Der har 

jo været mindst 2 ejerskifter i perioden. 

 

Herefter fortsatte debatten 

Jens Laustrup, Hjejlevej 7: 
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Tønder Kommune bliver angrebet alt for mange gange i beretningen. 

Har fjernet græstørven p.g.a skimmelsvamp. 

Ringvejen 127: 

Lokalplanen skal overholdes og bestyrelsen skal påtale det. Ordvalg fra bestyrelsen bør være pænere. 

Fortsæt det gode arbejde. 

 

Formanden fik ordet til afsluttende bemærkninger. 

Formanden: 

Formanden påtager sig et ansvar for den hårde tone i både skrift og tale. Dog gør han opmærksom på den 

øvrige bestyrelse skal godkende kommunikationen i form af skriftlige henvendelser og påpege hvis tonen er 

for hård i mundtlige sammenhænge. 

Desuden mener formanden at en hård tone været nødvendig og også givet gode resultater. 

Tønder Kommune siger at de ikke har ressourcer til tilsyn. Det er direkte løgn, da kommunen bruger  penge 

til andre ikke kerneaktiviteter. Tilsyn er en kerneaktivitet. 

Græstørv på taget giver ikke skimmelsvamp, hvis det er lavet rigtigt. Det siger sagkundskaben ved Tønder 

Kommune. 

At lave en beachvolley bane indebærer jo at man fjerner lyng fra ens grund og det må man ikke. 

Formanden fortalte at han er åben overfor alternative konstitueringer, men at han forbliver i bestyrelsen 

mindst valgperioden ud. 

Tilbageholdelse af information: 

Den tidligere kasserer havde glemt at oplyse om et vigtigt dokument i E-boksen, som kun kassereren kan 

tilgå, som stillede Grundejerforeningen i et dårligt lys overfor Tønder Kommune. 

Denne bemærkning gav anledning en kommentar som dirigenten undtagelsesvist tillod idet dirigenten 

gjorde opmærksom på, at kommentaren skulle være kort, og at debatten om bestyrelsens beretning ikke 

ville blive genoptaget uanset kommentarens indhold.. 

Lis Dahl, Harevej 4  

Ang. tilbageholdelse af informationer. 

Baggrunden var jo at den tidligere kasserer havde glemt at informere formanden om et dokument i E-

boksen. Dette var nævnt i Bestyrelsens skriftlige Beretning for 2016, men blev ikke nævnt på 

generalforsamlingen for 2016. Det kunne først efterfølgende læses i referatet fra generalforsamlingen. 
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Det har den tidligere kasserer påpeget overfor bestyrelsen, men ikke fået en forklaring. 

Derfor foreslår Lis Dahl at Bestyrelsens Beretning foreligger på skrift inden generalforsamlingen. 

 

Herefter stillede dirigenten Bestyrelsen Beretning til afstemning. Ifølge vedtægterne skal 

generalforsamlingen tage beretningen til efterretning. Dirigenten tolkede dette som en godkendelse – 

som er den gængse formulering i vedtægter, idet han gjorde opmærksom, at hvis generalforsamlingen 

ikke tog beretningen til efterretning ville dette have samme virkning som en manglende godkendelse. 

For at undgå en langvaring stemmeoptælling, spurgte dirigenten om der var nogen som IKKE kunne tage 

Bestyrelsens Beretning til efterretning. Det var der ikke. 

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 

 

 

3. Forelæggelse af regnskabet for 2016 ved Helge Appel: 

Hovedtal: 

 Indtægter:  127424,95 kr 

Udgifter:  132153,53 kr 

Underskud:       4728,58 kr 

 

Egenkapital pr. 31/12-2016: 264842,64 kr 

Der var enkelte kommentarer til regnskabet: 

 

Lis Dahl, Harevej 4: 

Der blandes renter og kontingent i regnskab. 

Svar:  Korrekt, men der har ikke været betydelige renteindtægter i 2016, 58,95 KR. Desuden er der kommet 

den manglende betaling for Ringvejens asfaltering på 5000 kr bogført som kontingent. Burde have været 

nævnt i 2015 regnskabet som skyldigt beløb. 

 

Flemming Dahl, Harevej 4: 
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Er der skyldigt kontingent? 

Svar: Nej. 

Ringvejen 138: 

Der ønskes et mere specificeret regnskab. 

 

Regnskabet blev godkendt idet der ikke var nogen der IKKE kunne godkende regnskabet 

 

4. Bestyrelsens forslag til budget for 2017 ved Helge Appel: 

Hovedtal: 

Indtægter:   122000 kr 

Udgifter:   130000 kr 

Budgetteret underskud:       8000 kr 

Egenkapital pr. 31/12-2017:   256000 kr 

 

Budgettet gav anledning til debat. Her hovedpunkterne: 

Ringvejen 138: 

Aktiver og passiver er ikke det sammen beløb, som det skal være iflg. god regnskabsskik. 

 

Niels Larsen, Blåbærvej 32: 

Forslag: Rette budget så passiver og aktiver er regnskabsmæssigt korrekt. 

 

Jepsen, Ringvejen 133B: 

Hvorfor stiger udgifterne til generalforsamling og bestyrelse? 

Svar:  Fordi der er en ekstra ordinær generalforsamling planlagt til efteråret. 
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Budgettet ændres således at passiver og aktiver er beløbsmæssigt ens, som det er praksis indenfor 

regnskab. Ellers godkendt. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2018: 

Bestyrelsen har forslået uændret 500 kr, men med et tillæg på 50 kr, hvis man ikke har oplyst en gyldig 

mailadresse til grundejerforeningen. 

Der var følgende kommentarer til dette punkt: 

 

Ringvejen 124: 

Vi betaler gerne de 50 kr i tillæg. 

Gennemgang af opkrævningsform og tidspunkt. 

Helge forklarede måden at opkræve kontingent på. 

Man overfører kontingentet på foreningen konto og skriver medlemsnummer og/eller sommerhusadresse i 

kommentarfeltet på overførslen. Der kommer en opkrævning via mail . Dem som ikke har oplyst en e-mail 

adresse får opkrævningen sendt med posten (+ 50 kr tillæg). 

Det gør det nemmere at se hvem der har betalt. Metoden med at overføre pengene sparer foreningen flere 

tusinde kroner. 

Der opkræves kontingent i september måned. 

Kontingentets størrelse blev fastlagt iht. Bestyrelsens forslag: 500 kr + 50 kr tillæg ved manglende e-mail 

adresse. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Følgende kandidater blev foreslået og valgt: 

Carsten Roos , Blåbærvej 8   

Sten Scheller , Ringvejen 43 

Christian Dahl, Rørvej 3,  

 

Valg af suppleanter: 
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Følgende kandidater blev foreslået og valgt: 

Ole Dalsgaard, Valgt 

Anne Sørensen, Valgt 

 

Valg af revisor: 

Følgende kandidater blev foreslået og valgt: 

Hans Chr. Lassen, Mågevej 3 

Valg af revisorsupleant: 

Følgende kandidater blev foreslået og valgt: 

Niels Christiansen 

 

7. Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet nogen forslag indenfor tidsfristen. 

 

8. Eventuelt: 

Jørgen Gram Hansen takkede for godt samarbejde i sin tid i bestyrelsen. 

Jens Lautrup, Hjelevej 7: 

Opfordre til at fælde til fælde popler, da de ødelægger lyngen. 

Der bør være et sted hvor medlemmer kan udveksle erfaringer. 

Birthe Scmidt, Spurvevej 

Birte foreslog en lukket Facebook gruppe, som hun gerne bestyrer mod vederlag. 

Ringvej 138: 

Debatforum på hjemmesiden er mulighed. 

Sten Scheller:  

Vi bør møde fysisk i stedet for nettet. 

Hans David, Ringvejen 31 
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Asfaltering af Ringvejen er den afgåede bestyrelses fortjeneste, som han var meget tilfreds med. 

Godt med en ny start i kommunikationen med Tønder Kommune. 

Hans Schmidt, Spurvevej : 

Kan skødehavers hustru vælges ? 

Svar fra dirigenten : Ja 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17:15 

 

Referatet gengiver det på generalforsamlingen passerede 

Sign. 20/V-2017 - Johs Chr Johansen, dirigent 

 

 

 


