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onsdag d. 21. november 2018 
 

Dagsorden 

 
1. Velkommen 

2. Ændringsforslag til vedtægterne paragraf 8.3. 

3. Forslag om fælles baderum/toilet udenfor sæsonen. 

 

 

39 personer fremmødt hvoraf 31 var stemmeberettiget 

 

Preben bød velkommen. 

 

Bestyrelsen har valg at have ekstraordinær generalforsamling så det kan gøres på 

demokratisk vis. 

 

Jan Jensen bliver valgt til ordstyrer. 

 

Elisabeth og Brian valgt til stemmetællere 

 

referent  Lene 

 

bilag 1 paragraf 8.3 

 

Have 184: Hvorfor skal der være åbne låger hele året? 

 

Preben: Det er svært at formulere men oprindelig var der ingen låger. 

1 tidligere formand fik sat låger op, det har vi kørt videre med 

Nu er der side kommet asfaltgrus,og vejene blevet bedre, derfor denne beslutning 

 

Have 16: lågerne er også lukket p.g.a. Indbrud. 

 

Have 36 der er tryghed ved at lågerne er lukket. 

 

Have 6: Vi har aldrig bemærket tyveri. Det vil da være dejligt at der kommer nogle i 

kolonien og holder øje. 

 

Have 186: Jeg vil meget gerne have lågen åben, da jeg temmelig tit får behandling på 

vejle sygehus og ville nyde at kunne bruge haven som rekreation. 

 

Have 132: Jeg bruger vinterperioden til renovering af huser. 
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Have 66: Jeg har 5 disko og kan derfor ikke komme ned med byggemateriale i 

vinterperioden. 

Have 186.: virker præventivt at der er nogle i vinterperioden. 

 

Herefter stemmes der. 

 

For åbning af lågerne 21 

Imod åbning af lågerne   8 

 

Forslag 3. 

 

Have 184: Hvorfor skal baderummet være åben i vinterperioden. 

 

Preben: Jeg kører herud om vinteren og tror det vil være en fordel for naboerne at jeg 

ikke skal bruge hækken. Campingtoilettet fryser og kan derfor ikke bruges. Jeg vil 

også gerne kunne lave kaffe. 

 

Have 184: Kan det ikke bare være det lille toilet der bruges. 

 

Have 92: det vil da være rart at kunne tage bad, når man har svedt, også dejligt at 

kunne lave kaffe. 

 

Have 54: hvorfor ikke bruge det når det nu er her. 

 

Have 178: rørene fra brønden til huset er ikke frostsikret. 

 

Have 118: Har selv lagt det ned. Det kommer ikke til at fryse. 

 

Have 66. Hvis der er flov fryser de ikke. 

 

Have 186: hvis det er noget med økonomi kan nøglen koste mere, evt. kr. 30 for et 

bad. 

 

Have 188: Grunden til det blev lukket var økonomi. 

 

Have 118: Det er meget dyrere vinter end sommer men der skal være varme på i 

vinterperioden. 

 

Preben: Vi har regnet på det, men både huset og toletbygningen går på samme strøm, 

vand, og tank. 

Huset bliver brugt i vinterperioden, både til udlejning, bestyrelsesmøder og 

julefrokost. 
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Have 188: hvis man lader den stige til 2 mønter er den så ikke hjemme 

 

Preben: det skal vi snakke videre om i bestyrelsen hvorvidt det skal stige til kr. 20. 

 

Have 186: vi er mange der bruger kolonien om vinteren. For mig betyder det meget, 

da jeg bor på Fyn og går til behandling på vejle sygehus. 

 

Have 184: er der ikke nogen spilleregler der skal overholdes. 

 

Have 186: udenfor session må man bruge det i weekenden. 

 

Der stemmes. 

 

For åbning af baderummet 25 

Imod åbning af baderummet   5 

 

 

 

 

 

Ordstyren takker for god ro og orden. 

 

Preben; tak for at vi på demokratisk vis kunne bestemme ovenstående. 

Hvis det kun var bestyrelsen der skulle vedtage ovenstående ville folk nok blive sure 

over beslutningen. 


