EMNE:

Referat af generalforsamling

DATO:

23. marts 2019

MØDELÆNGDE:

13.30 – 16.45

STED:

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

DELTAGERE:

FL’s bestyrelse og suppleant
Tilmeldte medlemsforeninger, jf. uddelt deltagerliste
Advokat Gert Storkborg
Xenia Wieth – redakør af FL’s nyhedsbrev

Gæst:

VELKOMST ved formand Johs Johansen med kort introduktion af Xenia
Wieth, der er redaktør af FLs nyhedsbrev, og vil lave en reportage fra
formiddagens møde og generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Gert Storkborg, der blev valgt.
Gert Storkborg – efterfølgende betegnet dirigenten - takkede for
valget, og lovede forsamlingen at føre os sikkert gennem dagens
dagsorden.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i
henhold til vedtægterne ved mail d. 21. februar 2019.
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt
2. Dirigenten bekendtgør antallet af fremmødte stemmer,
Der var registret 22 fremmøde foreninger repræsenterende 39
stemmer ud af foreningens samlede 279 stemmer.
Der var ikke registreret fuldmagter ved indskrivningen.
Generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
3. Valg af stemmetællere
Dirigenten forslog på indstilling fra bestyrelsen, valg af revisor Flemming Jensen og revisor Henning Findshøj.
Begge modtog valg.
Herunder konstaterede dirigenten, at alle have modtaget grønt og
rødt stemmekort til afstemning ved håndsoprækning, samt stemmesedler i korrekt antal til brug ved evt. skriftlig afstemning.
4. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger
GODKENDT
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5. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
Beretningen var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen.
Formanden – Johs Johansen – meddelte indledningsvis, at beretningen ikke ville blive oplæst på generalforsamlingen, men gennemgået afsnit for afsnit, med pauser mellem hvert afsnit, så spørgsmål
og drøftelser kunne gennemføres afsnitsvis.
Indledning:
Bestyrelsen har drøftet det lave deltagerantal ved årets generalforsamling, og har konkluderet, at det må antages, at den omfattende information i form af nyhedsbreve og udsendelse af beretningen forud for generalforsamlingen, der nu tilgår medlemmerne,
samt den ro der er i foreningen, skal tolkes som et tegn på tilfredshed med foreningens arbejde, hvilket bevirker en lavere deltagelse
i generalforsamlingen.
Organisatorisk:
Foreningen er i god gænge. De tiltag, der blev taget for et par år
siden, har stabiliseret foreningens økonomi ganske betragteligt, så
der nu er et betydeligt råderum for kommende tiltag.
Medlemstallet er stabiliseret, dog fortsat på et lavere niveau end i
2015, og det er nu det lange seje træk skal starte for at få øget
medlemstallet, og udbrede kendskabet til FL.
Her har bestyrelsen arbejdet på at komme i dialog med de sammenslutninger, der findes i specielt de store sommerhuskommuner.
Formænd fra disse sammenslutninger, har modtaget invitation til
dette års generalforsamling, FL har ikke modtaget svar på indbydelserne.
Kommentarer til afsnittet:
Flemming Jensen – Kongsgården: Understreger vigtigheden af at FL
får udbredt kendskabet til bl.a. forsikringer, samt at FL søger indflydelse og bruger lobbyisme i stor udstrækning.
Birthe Risbjerg – Ebeltoft Nord: Understreger at FL fastholder en profil, der sikrer sommerhusområderne bevaret som natur og ikke granitlagte terrasser og indkørsler.
Ole Simmelholt – Langøhuse: Understreger at arbejdet med bevarelse af natur, i høj grad er en lokal opgave. Naturstyrelsen har f.eks.
glimrende anvisninger på bekæmpelse af hybenroser.
Oda Jensen – Ebeltoft Nord: Gjorde opmærksom på, at udlejningsbureauer ofte har forventninger til forhold der ikke ligger i tråd med
områdernes naturværdier.
Formanden bemærkede, at det fremgår af FLs holdninger, at fritidshusområder skal være naturområder, og at det i sidste ende, er
den enkelte fritidshusejer og den enkelte fritidshusejers naboer, der
skal sikre, at fritidshusområder forbliver naturområder. Han oplyste,
at kommunerne yderst sjældent udfører opsøgende arbejde for at
sikre lokalplaners overholdelse, samt at Danmarks
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Naturfredningsforening er opmærksom på udfordringen, men – ikke
mindst af ressourcemæssige årsager – vælger at tage kampene
med omhu.
Struktur:
Alle FL’s data ligger nu i ”skyen”, hvor de er sikre.
Bestyrelsen arbejder godt og effektivt.
Med udgangspunkt i lagkagediagrammet fra den skriftlige beretning, redegjorde formanden for at 70% af kontingentindtægten anvendes til direkte medlemsrelaterede aktiviteter, og at det årlige
kontingent på 50 kr. pr. sommerhusejer udgør, ca. 13 øre pr dag,
hvilket må anses for både overkommeligt og rimeligt.
Kommentarer til afsnittet:
Oda Jensen – Ebeltoft Nord: Spurgte til hvilke medlemsarrangementer der havde været?
Formanden redegjorde for de to medlemskurser i foreningsarbejde,
der var afholdt i efteråret, samt den temadag, der var planlagt om
”hus på fremmed grund” i foråret 2019, der dog ville blive flyttet til
efteråret, hvor der igen ville blive afholdt to kurser i foreningsarbejde.
Anker Storgaard – næstformand: Forklarede at de mange områder
på lagkagediagrammet, var det medlemmerne kunne se, og det
der var mellem de enkelte udsnit, kunne betragtes som eger i et
hjul, det fik det hele til at hænge sammen. Det er en værdi, der ikke
kan måles krone til krone.
Mette Knudsen – Norden Bro af 15/3 1973: Ønskede at en større del
af beløbet til kommunikation, fremadrettet blev anvendt til egentlig
promovering. Herunder henledte hun opmærksomheden på en
sag fra Sæby om hus på lejet grund, hvor FL har ydet støtte til en
sommerhusejer der har fået opsagt sit lejemål med urimeligt kort
varsel.
Oda Jensen – Ebeltoft Nord: Spørger til hvor mange mulige foreninger, der er.
Formanden forklarede, at kommunikation og promovering går
hånd i hånd, da det er et meget vigtigt område for FL i nærmeste
fremtid, hvor medlemstallet skal øges. Herunder forklarede formanden, at det forventes, at sommerhusejeren i Sæby vil stille sig positivt til, at FL kan benytte en positiv afgørelse til promovering af FL.
Antallet af sommerhusforeninger er ukendt, men en simpel beregning på grundlag af et gennemsnitstal på 64 fritidshuse pr. forening
viser, at der med ca. 220.000 fritidshuse må formodes at være ca.
3000. fritidshusejerforeninger.
Rådgivning:
Der har været en del henvendelser med spørgsmål af forskellig art
og ønsker om rådgivning. Her efterlyser bestyrelsen kendskab til de
mangeartede kompetencer, der er i medlemsforeningerne rundt
om i landet, så FL kan bringe dem i spil, da FL ser det som en fordel
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at kunne drage nytte af foreningens interne kompetencer, for at
dele, sprede viden og udnytte ekspertise i FLs sagsbehandling.
Kommentarer til afsnittet:
Ole Simmelholt – Langøhuse: Kan et FL evt. tænkes at søge viden
via kolonihaveorganisationer, og kan FL lære noget derfra i forhold
til ”hus på fremmed grund”?
Mette Knudsen – Norden Bro af 15/3 1973: Forklarede, at der er forskel på forholdene i kolonihaver, hvor jorden ofte er kommunal,
mod sommerhusområder, hvor den ofte er privat.
Anker Storgaard – Rødhus Klit: Har fået to uafhængige henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer i kolonihaveforeninger, og kan konstatere, at mange forhold reguleres ganske anderledes i en kolonihaveforening, end i de sommerhusområder med ”hus på fremmed
grund” han har kendskab til.
Forsikringer:
FL vil arbejde på at få udbredt viden om FL’s forsikringstilbud, og
den rådgivning FL kan give på området, da der fortsat er mange
foreninger, der må antages ikke at have de nødvendige forsikringer.
Nye medlemmer via foreningshvervning:
Formanden forklarede om det nye tiltag, hvor en medlemsforening,
der hverver en ny medlemsforening, vil blive belønnet med en rabat på forsikringspakken på trin 1 for et år, eller i tilfælde af, at den
hvervende forening ikke har forsikringer, 1000 kr. i rabat på det kommende års kontingent.
På samme måde vil den person fra en medlemsforening, der kan
skaffe en givende og blivende kontakt til en kommende medlemsforening, blive belønnet med et gavekort på 200 kr. til et byggemarked.
Økonomien for sådan en ordning er fornuftig, og FL har brug for
gode ambassadører der vil arbejde for styrkelse af medlemstallet.
Kommentarer til afsnittet:
Birthe Risbjerg – Ebeltoft Nord: Stiller uddybende spørgsmål til hvordan det vil fungere, og hvad der skal til for at en præmie bliver udløst.
Bent Just – Liiengaard: spørger til om man kan se hvem der allerede
er medlem af FL?
Formanden: Hele tiltaget omkring medlemshvervning vil blive beskrevet i detaljer, og der vil blive udsendt materiale herom til medlemsforeningerne, ligesom nyhedsbrevet vil indeholde noget
herom.
Formanden oplyste: Der føres en opdateret medlemsliste på FL’s
hjemmeside.
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Kommunikation:
Nyhedsbrevet udsendes til alle medlemsforeningers bestyrelsesmedlemmer. Såfremt, der er andre i medlemsforeningerne, der ønsker at modtage nyhedsbrevet, så kan det ske ved henvendelse til
sekretariatet. Medlemsforeningerne er også selv velkomne til at formidle hele eller dele af nyhedsbrevet til medlemsforeningernes
medlemmer. Nyhedsbrevene skal på en gang opleves som noget
eksklusivt, der sendes til medlemsforeningernes valgte, og på
samme tid være et redskab til at formidle FLs tilstedeværelse. Benyt
derfor også nyhedsbrevet i hvervearbejdet. Send et eksemplar til
formanden i naboforeningen eller til et familiemedlem, der har et
fritidshus.
Formanden redegjorde kort for den løsning til foreningshjemmeside,
der blev fremlagt på formiddagens møde, som et medlemstilbud,
der kan lette opgaven med at dele information i de lokale medlemsforeningers områder, herunder muligheden for at få links til information fra Bolius, der er målrettet sommerhusejere.
Samarbejdet med Bolius, der er skabt af Realdania, har til formål at
udbrede viden på sommerhusområdet via mange kanaler bl.a. FL’s
hjemmeside, lokale foreningers hjemmesider og diverse trykte produkter, samt møder og foredrag
Kommentarer til afsnittet:
Birthe Risbjerg – Ebeltoft Nord: Foreslår at FL får RealDania til at betale for medlemsforeningernes hjemmesider.
Formanden: Det er ikke en mulighed. RealDania’s midler anvendes
til bygnings bevarende tiltag og generel information.
Behandlede sager:
Fl har gennem året behandlet sager inden for disse områder:
Konflikt mellem en medlemsforening og en naboforening.
En vejstrid mellem to medlemsforeninger, hvor en kommune trods
kommunal påtaleret henviste til, at en sag skulle klares privatretsligt
På baggrund af den sidste sag og nogle andre sager, hvor kommuner har afvist at varetage deres påtaleret, vil FL gå i dialog med
Kommunernes Landsforening – KL – for at få ændret praksis, så
langtrukne, opslidende og dyre retssager undgås, men i stedet løses i kommunerne hvor der bør være tilstrækkelig viden og kompetence til at løse sådanne spørgsmål.
Der har ikke været sager indbragt i.h.t. til FLs aftale med Center for
Konfliktløsning.
Kommentarer til afsnittet:
Birthe Risbjerg – Ebeltoft Nord: Spørger til om en sag, der afvises af
en kommune trods kommunal påtaleret, kan bringes for en højere
instans?
Formanden: Den højere instans er i sidste ende domstolene.
Mette Knudsen – Norden Bro af 15/3 1973: Kommunen kan afvise at
bruge sin påtaleret, da det ikke er en pligt.
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Formanden bemærkede hertil, at der jo er en årsag til, at kommunerne har fået tillagt påtaleret – og har accepteret påtaleret - i
mange servitutter. Formålet er jo løse problemerne lokalt i stedet for
i retssalen.
Emnet vil blive taget op i dialogen med KL.
Høringer, politiske tiltag, pressemeddelelser og kontakter:
Der modtages mange høringer. FLs praksis er at sende høringerne til
udtalelse hos de medlemsforeninger, der er i det område, høringerne angår, så lokale synspunkter kan indgå i FLs høringssvar.
Medlemsforeninger kan også benytte dette til at afgive egne høringssvar.
Generet bliver der lyttet til FL ved høringssvar
FL har udarbejdede politikker på forskellige områder, der anvendes
ved udarbejdelsen af høringssvar.
FL har udsendt pressemeddelelser om ændringer i Planlovens bestemmelser om overførsel af sommerhusområder til byzone, om de
økonomiske konsekvenser af regeringens tanker om øgede muligheder for udenlandske statsborgeres køb af danske sommerhuse,
og om den særlige begunstigelse af Airbnb i forbindelse med udlejning af sommerhuse.
FL’s deltagelse i råd og nævn er tidskrævende, ulønnet og ofte forbundet med tidskrævende transport. Udpegningen til råd og nævn
sker i regi af Forbrugerrådet Tænk, som FL er medlem af. FL kan ikke
påberåbe sig at deltage i bestemte nævn, men en repræsentant
fra FL kan blive udpeget til et bestemt nævn efter indstilling fra FL.
Udpegning til råd og nævn er ikke begrænset til bestyrelsesmedlemmer. I fremtiden vil FL udsende Forbrugerrådets TÆNKs begæringer om indstilling til poster i råd og nævn til medlemsforeningerne,
der så kan indsende forslag.
FL vil opretholde medlemskabet i Forbrugerrådet TÆNK, og dermed
fortsat besætte to poster i rådsforsamlingen, som er Forbrugerrådet
TÆNKs højeste myndighed.
Samarbejdspartnere:
FL ønsker at få etableret samarbejde med alle de sammenslutninger for sommerhusforeninger, der findes på landsplan, og vil arbejde målrettet for at få etableret kontakt til alle sammenslutninger
i løbet af 2019
Ligeledes vil FL arbejde på at få et tættere samarbejde etableret
med KL.
Forholdet til forbrugerrådet TÆNK ønskes som nævnt tidligere, bevaret.
FL har kontakt til andre foreninger på boligområdet, men der er ikke
etableret faste rammer for et samarbejde.
Nye serviceydelser til medlemsforeningerne – og flere medlemsforeninger:
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Fl vil i det kommende år arbejde målrettet på medlemshvervning
via de tiltag, der tidligere er omtalt.
FL vil arbejde på etablering af servicetilbud til gavn for medlemsforeningerne og deres medlemmer, herunder tilbud om rabataftaler
m.m.
Afslutning:
Det er vigtigt, at alle medlemsforeninger bliver inddraget i det aktive arbejde omkring FL, og at de er med til at udbrede viden om
FL.
Medlemsforeningerne skal være med til at trække læsset, og være
gode ambassadører, aktører og debattører, så vi får spredt budskabet om FL bedst muligt og får inddraget medlemsforeningernes
medlemmers kompetencer bedst muligt i FLs arbejde.
Beretningen blev herefter overdraget til generalforsamlingens behandling.
Kommentarer til beretningen:
Flemming Jensen – Kongsgården: Hvad og hvordan vil FL bruge evt.
kompetencer i en lokalforening til?
Birthe Risbjerg – Ebeltoft Nord: Foreslår små foldere med specifik information, der kan runddeles blandt medlemsforeningers sommerhusejere.
Formanden: Den know how, kompetencer og ekspertise der helt
klart må være tilstede blandt landets over 300.000 sommerhusbeboere, der jo alle sammen har et fag eller har haft et fag. kan over
tid samles systematisk, FL har behov for de kompetencer, der findes
hos jurister, bankfolk, planlæggere, kommunale embedsfolk, ejendomsmæglere, entreprenører, landinspektører, ingeniører og
mange andre til at understøtte og professionalisere FLs sagsbehandling. Så kast et blik på medlemslisten, og se om jeres foreninger rummer kompetencer, der kan være nyttige for FL.
FL ophørte i 2017 med at udgive tryksager. Tryksager er dyre at producere og endnu dyrere at distribuere. Ved oprydningen af FLs sekretariat var der store mængder af forældede tryksager, der har
kostet mange hundrede tusinde kroner, og som blot skulle smides
ud. Derfor foregår al FLs formidling i dag elektronisk, hvilket har forbedret økonomien betydeligt.
Det materiale FL udarbejder, er medlemsforeningerne velkomne til
at videresende elektronisk eller printe og omdele på papir.
Flemming Jensen – Kongsgården: Udtaler stor ros og anerkendelse
til bestyrelsen, og udtaler følgende:
”Det var en lang og informativ beretning med mange positive elementer.
Det er rigtigt og glædeligt, at FL nu igen har tid og kræfter til at fokusere på at få flere medlemmer.
2017 var et nærmest kaotisk år for bestyrelsen, som på trods har
holdt ved og sikret, at der nu synes at være en mere rolig fremtid.
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Der skal fortsat arbejdes – ja, men på en helt anden måde og med
ro i sindet. Måden, som bestyrelsen arbejder på og den grad af seriøsitet, som de lægger for dagen, er med til at sikre tilliden og troværdigheden til FL.
Det er mange bolde, som FL nu har sat i søen og jeg håber, at de
har mulighed for at følge dem til dørs.
Det sidste Nyhedsbrev fra Xenia’s hånd ser i øvrigt også godt ud, så
tillykke med det.
Jeg takker bestyrelsen med formanden i spidsen for et særdeles
godt og veludført arbejde.”
Beretningen godkendtes med bifald
6. Fremlæggelse af Fritidshusejernes Landsforenings årsregnskab til
godkendelse.
Kasserer - Kaj Holdensen - fremlagde og gennemgik årsregnskabet
for 2019 ved at præsentere slides, der tydeligt illustrere forholdende
mellem indtægter og udgifter, samt bestanddelene heri.
Herunder redegjorde kassereren for revisionspåtegnelsen.
Årsregnskabet godkendte uden bemærkninger og med bifald
7. Fremlæggelse af revisorernes beretning til godkendelse.
Revisor – Flemming Jensen – gennemgik den protokol, revisionen
har udarbejdet og fulgt gennem revisionen af årsregnskabet.
Det blev pointeret at regnskabsføring var sket gennem godt og solidt arbejde af kassereren. At der nu findes et gennemskueligt og
tydeligt regnskabsprincip. At sidste års påtaler fra revisionens side
var taget til efterretning af bestyrelsen, og der nu er klare planer for,
hvordan fremtiden skal realiseres, og at planerne var ambitiøse og
realistiske. Slutteligt ønskede revisoren FL al muligt held og lykke og
oplæste følgende:
”Revisorerne har udover den rene påtegning denne kommentar:
I forbindelse med skift af formand og bestyrelsesmedlemmer i 2017
er der samtidig sket en ændring i administrationen, således at eksisterende kasserer Kaj Holdensen nu også varetager funktionerne
sekretariat og administration af medlemsforsikringer tillige med opgaven fortsat at varetage FL’s hjemmeside. Samtlige bestyrelsesmedlemmer inklusive formanden arbejder frivilligt og ulønnede,
men set på de mange opgaver, som kasserer/sekretariat/medlemsforsikringer/hjemmeside varetager vil revisorerne anbefale – uagtet
at ingen andre i bestyrelsen ellers honoreres økonomisk eller på anden vis, at denne Kaj Holdensen bliver honoreret med et beløb på
f.eks. kr. 24.000- på årsbasis for ikke alene de timer, men også den
loyalitet, engagement og ordentlighed, som disse opgaver udføres
med.
Revisorerne er udmærket klar over, at dette mindre beløb overhovedet ikke på det almindelige arbejdsmarked kan honorere hverken tiden, engagementet eller indsatsen i øvrigt for det arbejde,
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som Kaj hver dag leverer for Fritidshusejernes Landsforening og at
dette ”kun” er et skulderklap for den gode indsats. FL er en frivillig
forening, hvor der normalt ikke ydes honorar af nogen art, men i
dette enkelte tilfælde finder revisorerne, at det er på sin plads,
hvorfor vi foreslår dette. Om beløbet skal udbetales månedsvis eller
om det er et beløb, som afklares en gang hvert år i forbindelse med
revisionen med tilbagevirkende kraft for det forgangne år, er op til
bestyrelsen og generalforsamlingen.”
Kommentarer til punktet:
Peter Mols – Asbo: Takkede revisorerne, og udtalte sin støtte til det
indbyggede forslag om honorering af Kaj Holdensen.
Anerkendende klapsalver fra salen
Dirigenten tilkendegav, at forslaget ikke som sådan kunne behandles under dette punkt og henviste til, at bestyrelsen kunne overveje
forslaget til senere forslag og beslutning jf. vedtægternes § 7 stk. 13.
8. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.
Ingen forslag
9. Behandling af indkommende forslag.
Ingen forslag
10. Drøftelse og behandling af ændringer og forslag til FLs holdninger.
Ivan Munk – formand for udvalg for politik – fremlagde følgende forslag til en ny politik:
Udvalget politik og bestyrelsen indstiller:
Tilføjelse til FLs holdninger, punkt 2
”Regulering af udlejning sker efter Planlovens bestemmelser. FL fastholder, at
Planloven skal overholdes. FL mener desuden, at der ved ændringer i
sommerhusområder, som påvirker et større antal grundejere, skal
der
udarbejdes/ændres lokalplan som sendes i høring, så grundejerne
kan indgive
bemærkninger til forslaget.”
Kommentarer til forslaget:
Jacob Iversen – Fruekilden: Startede en debat omkring ordet
”større” i forslaget.
Spredt fra salen kom der bud på forskellige andre formuleringer, så
politikken blev mere entydig.
Ordet kunne helt udelades.
”et vist” kunne indsættes
”mindst x” kunne indsættes
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Politikken blev generelt fundet god, og versionen hvor ordet
”større” blev udeladt, blev vedtaget.
Den vedtagne politik:
Tilføjelse til FLs holdninger, punkt 2
”Regulering af udlejning sker efter Planlovens bestemmelser. FL fastholder, at Planloven skal overholdes. FL mener desuden, at der ved
ændringer i sommerhusområder, som påvirker et antal grundejere,
skal der udarbejdes/ændres lokalplan som sendes i høring, så
grundejerne kan indgive bemærkninger til forslaget.”
11. Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for det aktuelle
og kommende foreningssår
Kasserer - Kaj Holdensen - fremlagde og gennemgik budget for
2019 ved at præsentere slides, der tydeligt illustrerede forholdene
mellem indtægter og udgifter, samt bestanddelene heri.
Kommentarer til budgettet for 2019:
Mette Knudsen – Norden Bro af 15/3 1973: Bemærkede at posten til
kommunikation udgør ca. 25% af de samlede indtægter uden forsikringer, og bemærkede, at det arbejde havde bestyrelsesmedlem
Morten Dam udført ulønnet, hvorimod der nu var afsat 100.000 kr. til
samme formidling via ekstern assistance. Mette takkede Morten for
hans store indsats.
Flemming Jensen – Kongsgården: Ønskede at den eksterne assistance i højere grad også blev anvend til promovering og markedsføring af FL.
Birthe Risbjerg – Ebeltoft Nord: Gentog sit tidligere ønske om trykt
materiale, der kunne runddeles.
Anker Storgaard – næstformand: Mindede om at hensættelsen på
20.000 kr. tidligere blot skulle anvendes til opretholdelse at en post
på 100.000 kr. til sager af principiel betydning.
Formanden: Bekræftede, at der ikke alene skulle udgives nyhedsbrev, men også ske markedsføring og promovering.
Budgettet for 2019 blev godkendt
På tilsvarende vis blev budgetudkast for 2020 og 2021 fremlagt af
kassereren.
Budgetudkast for 2020 og 2021 blev taget til efterretning uden bemærkninger:
12. Forelæggelse og godkendelse af forslag til kontingent for det kommende foreningssår
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent (50 kr. pr. grundejer).
Kontingentforslaget blev godkendt.
13. Valg af formand (lige år)
Ikke på valg
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14. Valg af kasserer (ulige år)
Kassere Kaj Holdensen genvalgt med applaus.
15. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Formanden redegjorde for valgene, hvor Anker Storgaard og John
Hedelund ikke ønskede genvalg, og Morten Dam ønskede at udtræde midt i perioden
Valgprocessen var ikke helt tydelig for generalforsamlingen, idet
dagsordenen ikke redegjorde for alle valg. Bestyrelsen lovede at
tydeliggøre dette i fremtiden.
Herefter blev alle øvrige bestyrelsesmedlemmers valg gennemgået:
Benedicte Helvad (lige år) - ikke på valg
Ivan Munk (ulige år) – på valg med mulighed for genvalg – Genvalgt ved håndsoprækning af valgkort med enstemmighed og applaus.
Ole Simmelholt (lige år) - ikke på valg
Sten Scheller (lige år) - ikke på valg
Henning Findshøj – Hofmansgave, indstillede tidligere bestyrelsesmedlem i FL, Aage Madsen fra Hofmansgave på Fyn til valg. Via telefonopkald fra Ole Simmelholt, bekræftede Aage Madsen sit kandidatur.
Aage Madsen blev valgt ved håndsoprækning af valgkort med enstemmighed og applaus.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand
Johs Johansen, Lemgaarden (Sjælland)
Kasserer
Kaj Holdensen, Fruekilden (Sjælland)
Bestyrelse
Benedicte Helvad, Kongelunden (Sjælland)
Ivan Munk, Ebeltoft Nord (Jylland)
Sten Scheller, Bolilmark (Jylland)
Ole Simmelholt, Langø Huse (Fyn)
Aage Madsen, Hofmansgave, Fyn)
Dirigenten konstaterede, at den valgte bestyrelse i antal er i henhold til vedtægterne, og at valg af bestyrelse dermed var overstået.
Efter opfordring fra forsamlingen, indvilligede Mette Knudsen i at
tage yderligere et år som 1. suppleant til bestyrelsen.
Genvalgt ved håndsoprækning af valgkort med enstemmighed og
applaus.
På forslag fra salen blev Peter Mols – Asbo forslået til valget som 2.
suppleant.
Peter Mols valgt ved håndsoprækning af valgkort med enstemmighed og applaus.
Dirigenten konstatererede, at det ikke var muligt at finde en 3. suppleant, og bekendtgjorde at de valgte suppleanter kunne betragtes som tilstrækkelig sikring af bestyrelsens fortsatte arbejde

12

Dirigenten konstatererede, at valget af bestyrelses suppleanter var
overstået, og at valget ser således ud:
1. Suppleant
Mette Knudsen
2. Suppleant
Peter Mols
16. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg:
Revisor
Flemming Jensen – Kongsgård
Revisorsuppleant
Linda Nielsen – Granly (ikke til stede,
Havde erklæret sig villig til valg
Begge genvalgt uden modkandidat ved håndsoprækning af valgkort med enstemmighed og applaus.
17. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Afslutning
Formanden takkede herefter følgende:
Morten Dam for hans mangeårige arbejde for FL med mangeartede opgaver, senest arbejdet med nyhedsbrevene og deltagelsen i diverse råd og nævn under Forbrugerrådet TÆNK.
Morten kvitterede med en refleksion over tiden, der for ham startede i 2012, og den forandring til det bedre der var sket de seneste
år.
Morten modtog en vingave med tre flasker rødvin og generalforsamlingens applaus.
John Hedelund for hans indsats for som den stille nordjyde, med de
altid præcise og korrigerende svar og tilbagemeldinger. Ligeledes
for at være medtilrettelægger på sidste års bestyrelsestur i det
nordjyske, hvor kystsikring havde fået forøget betydning for deltagerne.
John modtog en vingave med tre flasker rødvin og generalforsamlingens applaus.
Anker Storgaard for indsatsen og kampen for FL’s fremtid. For altid
god og konstruktiv sparring i forbindelse med beslutninger i forretningsudvalget, og når der i øvrigt havde været noget at drøfte. Ligeledes var der anerkendende ord for de mange telefonsamtaler,
der var ført med foreninger, der udmeldte sig i kølvandet på den
uro, der opstod i 2016, og den viden om de udmeldte foreningers
bevæggrunde, der systematisk var refereret.
Anker kvitterede med en lille refleksion om, hvordan han oplevede
sin første generalforsamling (dengang kaldet landsmøde) i
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Svendborg, hvor diskussionerne gik højt om et medlemskontingent,
der skulle stige nogle få kroner, og om hvordon hver krone skulle
onvendes, for efterfølgende of blive helt nedstemt. Over hvordon
det vor of blive suppleont i den bestyrelse, der for tørsle gong i
monge år hovde fuld bescetning, og som på monge poster vor besot med nye krcefter, der fik en rigtig god storl. For kort tid efter ot
stå i et morods of udfordringer, der vor skobi i en fortid, vi nu hor
logt bog os, og hvordon hon selv og olle de ondre i bestyrelsen. der
volgte ikke of løbe skrigende vcek, hovde kcempet med olt hvod
de hovde i sig for of redde FL.
Det hovde vceret spcendene,og dejligt of vcere med til of skobe
et solidi fundoment for et kommende stcerkt FL.
Anker modtog en vingove med tre flosker rødvin og generolforsomlingens opplous.
Formonden tokkede dirigenten for orbejdet med of lede os godt
gennem dogen, og generolforsomlingen for gode og konstruktive
diologer.
Formonden tokkede desuden Gert Storkborg Jensen for hons virke
som en of FLs odvokoter. Gert ønsker of troppe ned og hor ønsket
of trcekke sig. Dog ikke helt. Gert vil fortsot påtoge sig undervisningsopgover på FLs kurser for bestyrelsesmedlemmer.
Gert modtog en vingove med tre flosker rødvin og generolforsomlingens opplous.
Dirigenten konstoterede of generolforsomlingen vor ofviklet i god ro
og orden, somt of den hermed vor ofsluttet.

Referent:

fuM,,/

Dirigent:
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Formiddagens møde med faglige oplæg
Kommunikation - Præsentation af FLs tilbud om hjemmesideløsning
v/ Henrik Ziebe, Køge Kopicenter og Johs Johansen, FL
Oplysninger om tilbuddet udsendes særskilt til alle
FLs medlemsforeninger
Udfordringer for fritidshusejere
Bolius samarbejdspartner, Bo Trygt, fortæller om indbrudsforebyggelse, og redegør for tilbud om af aflægge besøg i lokale medlemsforeninger med oplysning herom
v/ Jørn Juhl Nielsen
Præsentationen er vedlagt til deltagerne
Vand i for- og baghave
Rambøll fortæller om klimaudfordringen og redegør tilbud om at
aflægge besøg i lokale medlemsforeninger med oplysning herom
v/ repræsentant Henrik Mørup Petersen fra Rambøll
Præsentationen er vedlagt til deltagerne

