Referat af generalforsamling i Foreningen Gamle Sønderho
den 15. juli 2017 kl. 20.00 i Sønderho Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af to revisorer
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.
Formanden Susanne Winsløw bød velkommen og forsamlingen sang ”Jeg har hjemme ”
På opfordring fra formanden mindedes forsamlingen de afdøde: Tove Schou, Max Mürup og Finn
Oldenborg
Ad 1.
Bestyrelsen foreslog John Hebo som dirigent. Han blev valgt med akklamation.
John Hebo konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og dermed beslutningsdygtig.
Ad 2.
Formanden Susanne Winsløw aflagde beretning og orienterede om årets vigtigste begivenheder.
Beretningen blev lagt ud til debat. Der var ingen spørgsmål til beretningen på trods af et par
kontroversielle emner. Afslutningsvis udnævnte formanden 2 nye æresmedlemmer: Hans Henri
Ibsen og Mogens Vestergaard. Sidstnævnte var ikke til stede og blev udnævnt in absentia.
Beretningen blev godkendt.
Beretningen lægges snarest muligt ud på www.fondengamlesonderho.dk
Ad 3.
Revisor Knud-Erik Larsen gennemgik regnskabet for Foreningen Gamle Sønderho. Regnskabet for
Foreningen blev herefter godkendt.
Derefter gennemgik Knud-Erik Larsen Fondens regnskab. Der er et pænt overskud i den samlede
opgørelse. Fondens regnskab blev taget til efterretning.
Ad 4.
Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingent.
Personligt medlemskab: 300, -, Husstandsmedlemsskab 450,-, studerende 50,-.
Ad 5.
Valg af bestyrelse:
På valg var Edith Duus, Erland Madsen, Jette Andersen, og Elisabeth Nue Møller, som alle var

villige til genvalg. Bestyrelsen består herefter af:
Jette G. Andersen, Dorte Campion, Edith Duus, Kim Holst, Aase Jepsen, Erland Madsen, Elisabeth
Nue Møller, Jürgen Spiewok og Susanne Winsløw.
Ad 6
Valg af suppleanter:
Niels Frederiksen ønskede ikke genvalg og Erland Madsen var indtrådt i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog valg af Dorde Thiedemann og Jacob Sønderskov Jensen. Begge blev valgt
Ad 7
Valg af revisorer:
Hans Henri Ibsen og Ingeborg Carstensen blev genvalgt.
Ad 8
Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 9
Eventuelt:
Der blev rejst kritik af det nye system med udsendelse af girokort og indkaldelse via Nets. Der blev
opfordret til, at man fremover udsendte indkaldelsen på mail. Hertil svarede formanden, at det var
en umulig opgave, idet mange medlemmer skifter mailadresse i løbet af året. Hun understregede, at
Nets er et meget brugervenligt system, og at man vil fortsætte med at bruge det, og opfordrede til, at
man tilmeldte sig betalingsservice og dermed fik indkaldelsen via banken. Indkaldelsen ligger i
øvrigt på hjemmesiden.
Henrik Haar opfordrede Fonden til at løse problemet med de mange biler i byen. Bilerne bliver
større og større, og helhedsindtrykket af de fredede og bevaringsværdige huse bliver forstyrret.
Formanden nævnte, at man via erhvervsklubben i Sønderho havde rettet henvendelse til kommunen,
der nu har givet tilladelse til, at man må parkere i østsiden af Landevejen fra den nye kirkegård og
til Digevej. Parkeringsproblemet omkring Sønderhodag må Fonden selv løse.
Niels Frederiksen kritiserede den nye praksis, hvor man ikke mere laver sandflugtshæmmende
foranstaltninger. Der er store skår i klitterne i Kåverdalen og andre steder.
Formanden lovede, at tage disse problemstillinger med i bestyrelsen.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet tilbage til formanden.
John Hebo
Dirigent

