Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling d. 26. sept. 2018.
Dagsorden.
Pkt. 1. Velkomst ved formanden Carsten Mikkelsen (CM).
Carsten Mikkelsen bød de 48 fremmødte HSC-medlemmer velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.
Pkt. 2. Valg dirigent.
Til valg af dirigent foreslog bestyrelsen Jens Autzen (JA). Jens blev valgt med akklamation.
Pkt. 3. Godkendelse af byggeprojektet.
CM orienterer de forsamlede om byggeprojektet fra starten, som reelt var i 2016 og frem til i dag. Bestyrelsen havde fået Generalforsamlingen 2017´s opbakning til at sætte projektet i gang, men ønskede p.gr.a. beløbets størrelse, en endelig godkendelse til at sætte byggeriet i gang nu, hvor byggetilladelsen fra kommunen er kommet.
CM fortæller at et af hovedpunkterne i projektet er pilotering. Der skal piloteres ned i en dybde på 11
m. Projektet er efter licitation blevet vundet af SB Tømrer
Projektet vises på en PowerPoint-præsentation, så alle har mulighed for at se detaljer og efterfølgende stille spørgsmål.
Andreas Granlund spørger om anlægningen af nævnte terrasse er med i tilbuddet.
Dertil svarer CM – JA.
Claus Persson spørger om de eksisterende baderum skal sløjfes. CM svarer at de skal de ikke i første
omgang – måske senere. Der er flere planer for nævnte rum, men nu er fokus på den nye bygning.
Marius spørger om der er planlagt udslag til septitanke i byggeriet – CM svarer at de er med i projektet.
Inger Mikkelsen spørger om vi har pengene. Kasserer Lars Stryhn Poulsen svarer, at det har vi. Vi tager ca. 2 mill. kr. af kassebeholdningen. Så er der ca. 700.000 kr. til rest.
Peter Hoek spørger om de der ikke er mødt, er kendt med prisen på byggeriet. Dertil svarer CM at
cirka beløbet har været fremlagt på en tidligere Generalforsamling.
Andreas Granlund spørger om der er et behov for byggeriet. Dertil oplyser CM, at vi til dato i sæsonen 2018 har haft besøg af ca. 700 autocampere, og 800 gæstende både. De giver en anslået indtægt
på ca. 200.000 kr.
Jens Autzen – aftenens dirigent - efterlyser herefter flere spørgsmål. Det er ikke tilfældet, og der foretages afstemning.
Byggeriet blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte. CM oplyser herefter, at CM, Jeppe Friis og Lars
Stryhn Poulsen kontakter SB Tømrer for at få underskrevet en kontrakt.
Pkt. 4. Forslag til tilpasning af vedtægterne.
Jens Autzen har fremsendt et forslag til en tilpasning af vore nuværende vedtægter. Bestyrelsen har
skønnet, at det var en god idé at fremlægge og uddybe forslaget her ved den ekstraordinære generalforsamling. Bliver forslaget vedtaget, kan tilpasningerne tages i anvendelse ved den ordinære
Generalforsamling til november 2018.

