Søndervig Beboerforening
Referat af ordinær generalforsamling den 9. april 2022

1. Valg af dirigent
a. Til dirigent blev valgt advokat Egon Bjørn Andersen, der konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning
a. Formanden Ellen Marie Vestergaard aflagde beretning. Der henvises til den skriftlige
beretning. Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
a. Gert N. S. Jensen gennemgik regnskab for såvel Søndervig Beboerforening som
vejvedligeholdelsen. Begge regnskaber blev godkendt.
4. Indkomne forslag
a. Der var indkommet følgende forslag fra Henrik Rune:
for ejerne Hanne Østergaard, Tove Outzen, Birte Lundholm og Inge Lundholm, Nordsøvej
142 har vi følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:
Hvordan ser foreningen på mulighederne for klage over processen ved anden omgang af
værditabserstatningen? Og hvilken rolle kan og vil foreningen i givet fald have?
Begrundelse: det fremgik af TV MidVest's hjemmeside 17/3, at processen med
værditabserstatning i anden omgang er gennemført.
Det fremgår af enerigwatch.dk, at der er væsentlig færre, der har søgt i anden omgang
For en af dem, der var med i første men ikke anden omgang, virker det som om, man er
gået meget stille med dørene i denne anden omgang, fx tilmeldte jeg mig energistyrelsens
nyhedsbrev i august 2020, men fik ikke noget varsko i den kanal.
Svaret var: Søndervig Beboerforening har ikke ressourcer til at gå ind i en retssag om dette.
Det vil være op til de enkelte medlemmer at rejse en sådan sag. Søndervig Beboerforening
har undersøgt om det via hjemmesiden kan lade sig gøre at indsamle oplysninger om, hvem
der vil være med i en retssag. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Vi er bekendt med, at
foreningen Stop Vesterhav Syd har klaget til ombudsmanden, og vi ved også, at der er
medlemmer, der har kontaktet en advokat for at gøre klar til at køre en retssag, og de vil
gerne have andre med, så man kan deles om omkostningerne.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
a. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Ellen Marie Vestergaard, Erland Nørgaard og
Lise Kroning. De blev alle genvalgt.
b. Som suppleant blev Søren Green valgt.

