Endelave Beboerforening
Ordinær generalforsamling
Lørdag d. 25.1.2014. kl. 13.00
i Skolens Gymnastiksal
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning v. formanden
3. Revideret regnskab v. kasseren
4. Forslag til behandling
a. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer. Forslaget er en gennemskrivning og en
modernisering af vedtægterne, herunder ny valgmetode. Forslaget bringes på Beboerforeningens
hjemmeside og fremlægges på biblioteket.
b. Bestyrelsen fremlægger forslag til anvendelsen af prisen for Årets Landsby i region Midt 2011.
Bestyrelsen fremsætter forslag til midlertidig anvendelse (Som mellemfinansiering af projekter) af Årets
Landsbypris, så længe den ikke er disponeret til andre permanente formål. Prisen er på 150.000 kr.
c. Anders Møller Olsen har fremsat forslag om oprettelse af en arbejdsgruppe med ansvar for ansvar for
øens hjemmesider og anden elektronisk kommunikation som måtte være relevant.Forslaget begrundes
med, at ansvaret for dette i dag ikke er forankret hos nogen personer eller grupper og kun sker tilfældigt
og ustruktureret. Ligeledes savnes funktioner som sms-kæder, nyhedsbreve, Facebook integration og
bedre kalenderfunktion.
5. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Michael Rasmussen er på valg og ønsker genvalg.
Jens Olsen er på valg er på valg og ønsker genvalg.
Endvidere har Birgit Andersen ekstraordinært ønsket at trække sig, således at Tove Yde er indtrådt i
hendes sted.
Der skal vælges 1 revisor samt 1 suppleant.
6. Valg af Ø-repræsentant til Sammenslutningen af Danske Småøer
Valget af 1 repræsentant og 1 suppleant er for 2 år. Der skal ikke vælges i år.
7. Valg af medlemmer af Landsbyrådet i Horsens kommune
Der skal vælges 1 repræsentant og 1 suppleant.
Tove Yde er på valg, og ønsker genvalg.
8. Eventuelt
Bestyrelsen
§ 2 – Medlemmer
Som valgbare og stemmeberettigede medlemmer kan optages alle der er fyldt 18 år med fast bopæl på
Endelave eller indehaver af en bolig/sommerbolig på Endelave. Formanden og flertallet i bestyrelsen
skal være fastboende på Endelave.
Uden Ø´s-boende kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.
Som noget nyt kan indehaver af en bolig/sommerbolig på Endelave blive medlem.
Medlemskab for 2014 kan tegnes ved indbetaling på konto:
Bank Spar Nord, Vejle Regnr. 9347 Konto 4580462117
Kontingent 2014: 75 kr. pr. medlem dog 50 kr. for pensionister og støttemedlemmer.
Indmeldelse kan også ske ved betaling ved indgang til Generalforsamlingen.

