REFERAT GENERALFORSAMLINGEN 20. MARTS 2015

Tilstede af bestyrelsen: Fungerende formand Erik Vium , kasserer Lis Iversen,
bestyrelses-medlem Jessie Pott, suppleant Jens Rosenkjær og dagens
referent Liv Larheim.
Fraværende: Formand under kniven. Poul.
4 fremmødte til generalforsamlingen udefra.

1.

Valg af ordstyrer
Jens Rosenkjær blev valgt til ordstyrer.

2.

Formandens beretning.
Fungerende formand Erik læste op formandens beretning og
kom med udfyldende kommentarer.
Han fortalte også om Realdanias bog Vores fælles
skatkammer, der omhandler bevaring af gamle bygningsmasser og økonomien i det.

Bagefter var der spørgsmål fra de fremmødte om vi havde beskæftiget os
med kystsikrings-zonen, hvilket vi ikke har.
Derefter blev der vendt lidt om havne-udvidelsen.

Så var der ikke flere spørgsmål under dette punkt.
Formandens beretning blev derefter godkendt.

3.

Regnskabet

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Lis, der i samme
ombæring ønskede at forlade kassererposten. Jens vil påtage
sig dette hverv i kommende år.
Regnskabet blev godkendt.
Det skal dog bemærkes at revisoren aldrig dukkede op, så regnskabet er formelt ikke underskrevet, dog godkendt af revisor.

4.

Kontingent
Medlemskontingentet forblev uændret:
200 kr. for vanlige medlemmer
100 kr. for pensionister
500 kr. for firmaer

5.

Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.

6.

Valg
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Da ingen medlemmer uden for bestyrelsen ønsker at træde

ind i bestyrelsen, bliver alle gamle bestyrelsesmedlemmer genvalgt.

7.

Eventuelt.
Der bliver spurgt til om annekset til Skagen Museum er et
genbrugsprojekt.
Det kan vi ikke bekræfte, men det er i princippet ikke ulovlig at
genbruge et projekt.
Den nye museumsbygnings beklædning blev også kommenteret.
Det er så flot at der er brugt skifer der ikke reflekterer lyset,
men det er der ikke taget højde for når det gælder vinduerne.
Der er en meget generende refleks midt på dagen.
Det lover vi at kigge på.

Vi kom vidt omkring byens udvikling og herligheds værdier.
Der blev også bemærket at haver, stier og stakitter også omfattes
af lokalplanen, selv om de ikke altid bliver fulgt.

Vi kunne også bekræfte at alle dispensationer kommer til os fra
kommunen.

8.

Klokken 17.15 blev generalforsamlingen afsluttet, og
ordstyreren takket for god ro og orden.

Referent. Liv

