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GENERALFORSAMLEVG, lerdag den 13. april 2019.
Generalforsamlingen blev afholdt, kl. 13.00, pa Hotel Kirkedal, Lonstrup, i henhold til vedlagte
indkaldelse og dagsorden.
Til generalforsamlingen deltog i alt ca. 170 personer, inkl. bestyrelsen.
Formanden, Per L. Pedersen, bod velkommen.
Herefter sang vi "Her hvor Nords0b0lgen bruser ind mod land".
Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent.
Per L. Pedersen foreslog Bjame Poulsen som dirigent, som enstemmigt blev valgt.
Bjame Poulsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig, og at den udsendte dagsorden indeholdt mindst de punkter, som den skulle
efter vedtasgteme.
Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forlebne ar.
Per L. Pedersen aflagde herefter bestyrelsens beretning - f^lles for "Sommerhusforeningen
Harerenden" og I/S Harerenden - for det forl0bne ar. Der henvises til den trykte beretning,
underskrevet af dirigenten, som kan fmdes pa hjemmesiden.
Dirigenten efterlyste kommentarer eller sporgsmal til beretningen fra generalforsamlingen.
Sporgsmal til beretningen:
I beretningen biev der orienteret om, at der er en verserende sag hos Skat med klage over
ejendomsvurderingen, da det samlede areal er reduceret med 9 hektar, som nu ligger i bavet.
Med benvisning hertil blev der spurgt om, hvor mange byggeretter, der er tale om.
Per L. Pedersen oplyste, at der er i 241, bestaende af 240 I/S medlemmer + k0bmandsforretningen. Hemdover er der nogle erstatningsgrunde.
Der blev spurgt, om der er planer om kildesortering af affald for sommerhusomradet
Per L. Pedersen nasvnte under beretningen, at han under et senere punkt ville orientere om
emnet og oplyser, at det er Hjorring Kommune og AW, der styrer renovationsordningen.
For vores omrade vil der tidligst ske en aendring i 2021, men foreningens bestyrelse arbejder
med det og har rettet henvendelse til HJ0rring Kommune, hvor man har deltaget i et par m0der.
Bestyrelsens holdning/opl^g er, at der pa sigt etableres en underjordisk molokordning, sa usynlig og lugtfri som mulig.

pame Poulsen
Dirigent
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Der blev stillet felgende sporgsmal til sandfodring:
Der er ikke brugt penge pa sandforing i 2018. Betyder det, at der ikke er sandfodret i 2018?
£t andet spergsmal, stillet af Erik Berg, drejede sig om den sandfodring, der blev udfart i
2018 ved Lonstrup.
Per L. Pedersen oplyste, at da prisen for sand i 2018 var 4 gange sa dyr som den burde vsere
(pga. af Kystdirektoratet ikke havde flet indhentet de nodvendige tiladelser til at anvende oprensningssandet fra Hirtshals Havn), og da der ikke var et akut problem, valgte man ikke at sandfodrei2018.
Foreningen var ikke involveret i sandfodringen ved Lenstrup.
Der er i 2018 afsat kr. 350.000 til sandfodring til brug i 2019. Hjorring Kommune yder et tilskud
pa krone til krone, saledes at der 2019 bliver sandfodret for kr.700.000.
Der henvises i ovrigt til beretningen.
Beretningen blev herefter godkendt med applaus.
Ad dagsordenens pkt. 3: Aflaeggelse af regnskab og fastssettelse af kontingent.
Kystsikringsbidrag fastiaegges under dette punkt.
Kasserer, Thomas Gade, fremlagde regnskabet for det forl0bne ar.
Der henvises til det omdelte regnskab.
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen, revisoreme og dirigenten og kan ses pa foreningens
hjemmeside.
Dirigenten efterlyste kommentarer til regnskabetfi-aforsamlingen.
Der var ingen kommentarer eller sporgsmal.
Regnskabet blev herefter godkendt med applaus.
For at nedbringe foreningens egenkapital, foreslog Thomas Gade, pa bestyrelsens vegne, at kontingentet til foreningen for 2020 fastssettes til 0 kr., og at kystsikringsbidrag fasts^ettes til kr.
1.250.
Sommerhusforening
Kystsikring
Vejbidrag
Vandafgift
Vedligeholdelse vand

kr. 0,kr. 1.250,kr. 300,kr. 488,- beregnet efter vandforbrug i 2018.
kr. 50,-

Generalforsamlingen godkendte herefter kontingentet.
Ad dagsordenens pkt. 4: Valg af formand og medlem til bestyrelsen:
Derefter blev der foretaget valg i henhold til dagsordenen:
Formand Per L. Pedersen blev genvalgt for en 2-arig periode
Bestyrelsesmediem Tage Dreiberg blev genvalgt for en 2-arig periode
ijarne Poulsen
Dirigent
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Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af suppleant(er)
Suppleant Bjame Jensen afgar
Suppleant Gitte Bjerre blev valgt for en 1-arig periode.
Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bjame Poulsen blev genvalgt som revisor for en 2-arig periode.
Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag.
Per L. Pedersen kunne orientere om, at bestyrelsen havde modtaget en henvendelse, der drejede
om renovation overordnet set samt om en modemisering af kobmandsforretningens udseende og
omradet deromkring.
Det var ikke et 0nske om behandling af emnet pa generalforsamlingen.
Per L. Pedersen oplyste, at k0bmandsforretningen vil blive malet i ar, og at bestyrelsen arbejder
med en helhedsplan, men afventer afklaring omkring renovation.
Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt
Under punktet kom folgende sp0rgsmal/kommentarer;
Der blev stillet felgende sporgsmal til renovation:
Skal der vaere 2 containere ved bvert bus?
Har bort, at de brune ssekke udgar - er der en mellemlosning indtil nyt system?
Skal vi hver isaer tomme bver uge?
Per L. Pedersen svarede pa sporgsmalene;
Bestyrelsens holdning er som nasvnt, at vi far molokker.
Kender ikke til, at de bmne ssekke udgar, men at det nuvserende system fortsaetter uaendret, indtil
vi har faet et nyt system.
Et nyt system vil medfore kildesortering.
Bjarne Gorm Jensen orienterede om, at ban havde konstateret, at bans vandmaler korte
bagl£ens og ville bore, om andre bavde oplevet det samme.
Han far ikke leveret vand fra Harerenden, og der er ikke kendskab til problemet i Harerenden.
Erik Berg orienterede om at vaere opmserksom pa ejendomsvaerdiskat, hvis ens bus er
ubrugeligt eller nedrevet. I sa fald kan der vaere penge at spare i skat.
Helle Hadenip orienterede om, at de matte samie byggeaffald op fra omkringliggende nybyggerier, og benstilede til bestyrelsen om at rette henvendelse til bygberren i sadanne
tilfaelde.
Per L. Pedersen svarede, at man er opmaerksom pa det, og at det ogsa sker.
Dirigenten erklserede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 14.05.
Dirigent
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Dirigenten erklserede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 14.05.
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Kl. 14.45 blev interessentskabsmodet for I/S Harerenden afholdt i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden.
Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent.
Per L. Pedersen foreslog Bjame Poulsen som dirigent, som enstemmigt blev valgt.
Bjame Poulsen takkede for valget og konstaterede, at interessentskabsmodet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at den udsendte dagsorden indeholdt mindst de punkter, som den
skulle efter interessentskabskontrakten.
Dagsordenens punkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forlobne an
Overstaet i forbindeise med generalforsamlingen i "Sommerhusforeningen Harerenden "
Ad dagsordenens pkt. 3: Aflaeggelse af regnskab.
Thomas Gadefremlagderegnskabet for det forlebne ar. Der henvises til det omdelte regnskab.
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen, revisoreme og dirigenten og kan ses pa foreningens
hjemmeside.
Under geimemgangen gjorde Thomas Gade opmaerksom pa, at det ved salg/ejerskifte er vigtigt at
falge den procedure, der er beskrevet pa hjemmesiden, hemnder at give besked til foreningens
advokat "Advokateme Amtmandstoften", der forestar korrekt registrering af indehavere hos
Skat, idet foreningen har valgt ikke at ligge inde med personfelsomme oplysninger.
Der var folgende spergsmal/kommentarer til regnskabet.
Det kan vel ikke vaere rigtigt, at foreningen pafores udgifter til advokat, bvis der ikke gives
besked til foreningens advokat? Det ma vel vaere den enkeltes udgift.
Thomas Gade svarede, at det har han ret i, men det er foreningens ansvar, at alle er korrekt registreret.
Margretbe Mondabl opfordrer til, at proceduren ved ejerskifte bliver tydeiiggjort pa
hjemmesiden.
Der blev spurgt, bvorfor der er 411, der betaier vejbidrag.
Thomas Gade svarede, at der er nogle udenfor vores omrade - Carstens Klit og Fuglebakken der benytter vores veje og derfor betaier hertil.
Godkendelse af regnskabet blev herefter sat til afstemning.
Regnskabet blev godkendt med applaus
Ad dagsordenens pkt. 4: Fastlaeggelse af medlemsindskud:
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Ad dagsordenens pkt 5: Valg af formand:
Formand Per L. Pedersen blev genvalgt for en 2-arig periode.

Ad dagsordenens pkt 6: Valg af bestyrelse:
Bestyrelsesmediem Tove Kj0lby afgar.
Bestyrelsesmediem Bjame Jensen blev valgt for en 2-arig periode
Ad dagsordenens pkt 7: Valg af suppleant(er)
Suppleant Bj ame Jensen afgar
Suppleant Jom Sorensen blev valgt for en 1-arig periode.
Ad dagsordenens pkt 8: Indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag.
Ad dagsordenens pkt 9: Eventuelt
Kirsten Christiansen opfordrer til, at man rejser sig og siger sit navn, nar man bar
spergsmal/kommentarer.
Harerenden 57 opfordrer til at deltage i arbejdslordag.
Generalforsamlingen og Interessentskabsmodet sluttede kl. 15
Tove Kjolby
Referent

B arne Poi
Dirigent

