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Ejerforeningen Nordenlys Feriepark i  Løkken 
 

Referat af generalforsamling 

Tid Lørdag d. 2. Februar 2013 kl. 13:00  
Indkaldt af 
Bestyrelsen 

d. 17. dec. 2012 Sted Action House i Løkken 

 

 

1. Valg af dirigent 

Jes Berg Gertsen blev valgt til dirigent. 

 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for 2012 

Formandens beretning blev godkendt 

 

3. Godkendelse af årsrapporten for 2011 

Årsrapporten udviste et underskud på 86 tDKK,  som blev dækket af tidligere års 

hensættelser. Egenkapitalen i foreningen udgør pr. 31.12.2012. 77 tDKK. 

 

Årsrapporten blev godkendt. 

 

Det blev besluttet at  årsrapporten i sin endelige form  udsendes til medlemmerne 

efterfølgende. 

 

4. Godkendelse af budgettet for 2012 

Budgettet som viser et 0 (nul) resultat efter henlæggelse af 250 tDKK til fremtidig 

vedligeholdelse, blev godkendt. 

 

Ejerforeningsbidrag for 2013, blev således fastsat til 12.400 kr.   

 

a. Det blev besluttet at der i fremtidige budgetter skal indgå en post til etablering af 

et slidlag på asfalten.   

 

b. Fremtidig internet opkobling  

Frank Vangsgaard orienterede om status, der var i denne forbindelse besøg fra 

Løkken antenneforening samt Bredbånd nord som præsenterede mulighederne i 

deres systemer.  

 

Det blev besluttet at bestyrelsen laver et oplæg der sendes i høring hos 

medlemmerne inden bestyrelsen efterfølgende træffer en beslutning på baggrund 

af tilbagemeldingerne fra medlemmerne.  

 

  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Følgende forslag var til behandling. 

 

Laksen lukkes for enden mod legepladsen (øst enden). Indkørsel Hornfisken 33 – 55 åbnes 

for indkørsel fra vest, ligesom der åbnes op for indkørsel til  Hornfisken 1 – 33 fra vest og 

samtidig flyttes skraldedepoter til indkørselsområdet. 



 

referat af generalforsamling 2. feb 2013 ejerforeningen nordenlys feriepark løkken 

 

Efter nogen diskussion for og imod forslaget blev dette trukket tilbage af forslagsstiller. 

     

 

6. Valg til bestyrelsen 

Niels E. Grønbæk, Jes Beg Gertsen og Henrik S. Andersen, blev genvalgt. 

 

Som suppleanter blev valgt :  

 

Tommy Møller  Laksen 54  

Peter Mouritsen  Laksen 29.  

 

 

7. Valg af revisor 

Revisionsfirmaet Mango Nielsen ApS, blev genvalgt. 

 

 

8. Evt. 

Det blev besluttet at.  

 

• Der udsendes en liste til medlemmer, over håndværkere der bruges af  foreningen.   

• Der ses nærmere på muligheden for udvidelse af forsikringsdækningen.  

 

 

 

 

 

Løkken d. 4. Feb. 2013 

 

 

Dirigent 

 

_____________________________ 

Jes Berg Gertsen 

 

 

 

 


