
Referat fra generalforsamlingen i Glade venner af Bratten anno 2011 

Afholdt den 31-03-2015 

 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent.  

Jens Jørgen Calundan blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 

var rettidigt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning. 

Lars Frost gennemgik året 2014, samt præsenterede nye tiltag. Købmanden har nu 

holdt åbent i 4 år og påbegynder 3. år med Frank Søndergaard. 

 

Igen i 2014 har der været mange aktiviteter, bl.a. hjertestarterkursus beach volley, 

fodbold, syng sammen aften, golf, grillfest osv. Derudover er der også lagt fliser 

udenfor købmanden. 

 

Det høje aktivitetsniveau fortsætter i 2015, og det forventes ligeledes, at legepladsen 

udvides med et klatretårn. Der arbejdes også på at søge fondsmidler til en badebro. 

Den ønskede bro koster ca. 300.000 kr. Frederikshavn Kommune har lovet at være 

behjælpelig med at tage den ned om efteråret, opbevare broen om vinteren og sætte 

den op igen om foråret! Det skal være en handicapvenlig bro, da det fortsat er 

bestyrelsens vision, at blive Danmarks mest handicapvenlige sommerhusområde. 

Udover allerede ansøgte fonde blev følgende nævnt som mulige: Oticon, Jerslev 

Sparekasse, Trigon og Salling. 

 

Der er en god stemning i området, hvilket ligeledes bekræftes af ejendomsmægler, 

der mangler sommerhuse i området Dejligt at se, at der er en god dialog via Facebook 

gruppen! 

 

Henning Boelsmand præsenterede sin nye virksomhed, AB-SERVICE. Han har i mange 

år serviceret området med græsslåning mm. Han vil give Glade venner af Bratten 10 

% af omsætningen i Bratten området. Der kan hentes brochurer hos købmanden. Der 

er ligeledes ved at blive lavet en aftale med XL-Byg.  

 

Der opfordres til, at man husker at bruge de virksomheder, der er sponsorer, se 

venligst skilte væggen ved købmanden. 



Det er fortsat en udfordring at få nye medlemmer. Medlemstallet har konstant ligget 

på ca. 140. Det bemærkes, at der er relativ stor udskiftning af medlemmerne, derfor 

bør der være mere fokus på at fastholde medlemmerne. Der opfordres til, at 

bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal medvirke til at få lavet en mere 

hensigtsmæssig måde at opkræve kontingent på, samt at skaffe nye medlemmer. 

Man overvejer at lave medlemskort, således at det er muligt at lave særaftaler for 

medlemmer. Medlemmerne vil så være mere opmærksomme på, om de har betalt 

deres kontingent. 

 

Bemærk at det fortsat er muligt at komme på fibernet ved at kontakte Bredbånd Nord 

mmh@bredbaandnord.dk  

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf. 

Kasserer Peter Nygaard gennemgik regnskabet, og dette blev godkendt. Et medlem 

spurgte til huslejen, som var steget markant gennem de seneste tre år. 

Huslejestigningen har været en del af aftalen fra start og udgangspunktet var lavt. Der 

er ingen stigning i år, og udlejer vurderer, at det nu (næsten) hviler i sig selv. 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Det årlige kontingent på 360 kr. blev fastholdt. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. I følge vedtægterne er alle på valg. 

Lars Frost (formand) genvalgt 

Peter Nygaard (kasserer) genvalgt 

Jens Jørgen Calundan genvalgt 

Henrik Søborg(genvalgt 

Pia Havsager genvalgt 

Ole Jensen (suppleant) genvalgt 

 

6. Valg af revisor  

Allan Andersen genvalgt 

 

7. Eventuelt 

Frank Søndergaard gennemgik tiltag hos købmanden, samt sæsonens åbningstider. 

 

 

 

 



Følgende var sendt til bestyrelsen – dog ikke rettidigt til, at det kunne komme med 

som forslag. 

 

Brattens Venner MÅ kreve av gårdeier koster/setter opp 2 stk varmepumper i 
lokalene ved købmannen. F. Eks 1 i butikklokalene og 1 i cafe/grill. 
Dette vil skape akseptable klimaforhold gjennom hele butikkens åpningsperiode 
samt redusere el-utgiftene betydelig. 
2. Hvem har ansvar for flaggene utenfor butikken? 
Flaggene er noe av det første gjestene ser og man skal ha respekt for sitt lands flagg. 
Når jeg ser på de 2 flaggene som henger utenfor købmanden blir jeg rett og slett sur. 
HVEM HAR ANSVARET? 
3. Brattens Venner må arbeide for å sikre en langvarig kontrakt med en driver av 
butikken.  
4. Ihht vedtektene (jeg har) skal generalforsamlingen avholdes i MAJ-måned.  
Her må det vel til en vedtektsendring? 
5. Foreslår at hverken driver av butikk eller gårdeier kan sitte i styre i Brattens 
Venner. Dette skaper inhabilitet. 
Mvh 
Flemming Hansen 
 

Bestyrelsen nævnte, at der kommer nye flag.  

Jens Jørgen Calundan er meget bevidst om sin rolle og erklærer sig altid inhabil i 

forbindelse med afstemninger, hvor det er nødvendigt. 

Der er lavet en længere kontrakt med Frank Søndergaard. 


