Referat af generalforsamling 17. maj 2022
Fremmødt i alt 15 personer inkl. den samlede bestyrelse.

Velkomst og valg af dirigent
Formand Palle Heinrich bød velkommen, og foreslog Birgit Langelund som dirigent. Birgit blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. vedtægterne. Der blev gjort
opmærksom på, at afholdelsesfristen – senest med udgangen af april - ikke var overholdt, men der var ingen
indvendinger fra de fremmødte, og generalforsamlingen blev betragtet som beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning
Palle aflagde bestyrelsens beretning, der blev taget til efterretning.
Som hovedpunkter kan nævnes:





Vi arbejder efter visionsplanen og kunne konstatere at flere punkter var opfyldt – sti langs Fiskervej,
cykelsti fra Fiskervej – Handelskostskolen og badebro ved Mommark Havn
Vi søger puljer, men arbejdet hermed er ofte mere besværligt end givende
Vi deltager i mobilitetsforeningen og Landsbyforum
Information – her kan vi henvise til den nye APP som kan hentes på Infoland.dk.

Forelæggelse af årsrapport og godkendelse, samt fremlæggelse af budget
Hanne fremlagde foreningens regnskab, der grundet COVI-19 var for 2020-2021.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der er ikke lavet budget for 2022.

Laugets fremtidige arbejde
Der fremkom flere gode emner til arrangementer:




Aktivitetsdag, hvor der f.eks. laves insekthoteller, gangbroer m.m. langs vor nye sti (Palle)
Arrangement med Dansk/tysk tema for at få integreret de mange nye tyske borgere (Jette)
Arrangement der også omfatter sommerhusejere for at styrke sammenholdet i hele området (Andreas)

Der blev spurgt ind til cykelstien fra Fiskervej til Handelskostskolen, som af alle betragtes som en discount udgave,
men opfattelsen var dog, at resultatet er bedre end ingenting.
Der blev stillet spørgsmål til reparation af sti/vej i forbindelse med nybyggeriet af sommerhusområdet Fiskerløkke,
hvor vi kun kan afvente fremlæggelse og godkendelse af en udvidet lokalplan.
Vi forsøger igen i år med Bier um 4, hvor man fredag mellem 16.00 og 17.00 kan mødes på Mommark Marina til en
lille snak, og en øl eller vand til meget favorable priser.

Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt 1 bestyrelses supplement
På valg var Palle, Hanne, Leif og herudover skulle der vælges 1 repræsentant for Trine som er rejst fra området. Alle
var villige til genvalg, og herudover ønskede Andreas Friis og Mathias Korth at opstille.
Efter skriftlig afstemning blev Palle, Hanne, Andreas og Mathias valgt til bestyrelsen.
Birgitte Damm Philipsen blev valgt som suppleant.

Valg af 1 bilagskontrollant
Norbert Klinke var villig genopstilling, og blev valgt.

Eventuelt
Palle takkede Leif for de mange års store arbejde i bestyrelsen.

