Havnen.
Det er nu et år siden, havnen blev taget i brug. Der er efterfølgende lavet nogle småting. Men ellers
fungerer havnen, som vi havde forventet. Udlejning af bådpladser kunne godt være bedre, så hvis
der er nogle ønsker om en bådplads, så sig det til havneudvalget.
Sejlrenden er gravet op, og indsejlingen er blevet renoveret, så havnen er klar en ny sæson.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og tak til dem, der trofast møder op til vores
aktiv itetsdage.

Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål til formandens beretning.
Der var spørgsmål til båd-opbevaringspladsen. Anker Clausen kunne oplyse, at der bliver ryddet op
på pladsen.
Der var tillige spørgsmål til betaling for brug af slæbestedet. Ønsket var muligheden for et årskort.
Til dette kunne Anker Clausen oplyse, at denne mulighed var drøftet i bestyrelsen. Det vil give en
meget besværlig administration. Samtidig har grundejerforeningen et ønske om at få flere
bådpladser udlejet.
Et medlem takkede den afgående formand for hans store arbejde for Grundejerforeningen.

Beretningen blev herefter enstemmig godkendt.
Ad pkt. 4 - Fremlæggelse af regnskab
Regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2015 blev fremlagt og grundigt gennemgået af foreningens
kasserer - Lars Balle Olsen.

Et medlem spurgte til eludgiften på Tyttebærvej, hvilket skyldes en pumpebrønd.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
At pkt. 5 - Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
På valg efter tur er:
Anker Clausen
Lene Gaarde
Ove Kristensen (Modtager ikke genvalg)

Anny Jensen, Anker Clausen og Lene Gaarde blev foreslået og valgt.
Ad pkt. 6 - Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Nuværende 1. suppleant er Kjeld Henneberg

Nuværende 2. suppleant er Inger Vestergaard
Begge blev genvalgt.
Ad pkt. 7 - Valg af to revisorer
Nuværende er Knud Lomholt og Kurt Dahlgaard.

Begge blev genvalgt.
Ad pkt. 8 - Valg af revisorsuppleant.
Nuværende er Anders Glargaard, der blev genvalgt.
Ad pkt. 9 - Indkomne forslag
Ingen.
Ad pkt. 10 - Eventuelt
Et medlem kommenterede, at det var fint med opråbet i Skaven Nyt omkring græsslåning af
ubebyggede grunde. Vedkommende opfordrede til, at der også bliver rykket op på Noes
ubebyggede grund, hvor der opbevares sand m.v.. Endelig blev det bemærket, at der ikke bør/må
ske indkørsel til grunden fra Skavenvej.

Formanden oplyste, at der er åben for aflevering af grene til Sankt Hans bålet. Opfordrede til at
grene m.v. ikke placeres i skel på grund af brandfare.
Næstformanden Poul Erik Ehrhorn rettede et stort tak til den afgående formand Ove Kristensen.
Han takkede for hans store arbejde for foreningen i 12 år, heraf 11 som formand.
Ove Kristensen takkede for de pæne ord med bemærkning om, at alle de projekter og al den
aktivitet, der i dag er i Skaven, ikke havde kunnet lade sig gøre, såfremt der ikke var sket
sammenlægning af de tre foreninger i området. Sammenlægningen af de tre grundejerforeninger er
en af de bedste ting, der er sket i hans tid i bestyrelsen.
Der var ikke yderligere kommentarer, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten.
Lene Gaarde, ref.
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