
Referat generalforsamling Glade Venner af Bratten Anno 2011 

Dato: 21/5-2017 kl.10.00 

Fra bestyrelsen deltog: Lars Frost – Peter Nygaard – Henrik Søborg – Ole Jensen. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf 
4. Fastsættelse af medlemskontingent 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Ifølge vedtægter er alle på valg. 
Lars Frost formand (villig til genvalg) 
Peter Nygaard kasserer (villig til genvalg) 
Jens Jørgen Calundan (villig til genvalg) 
Henrik Søborg (villig til genvalg) 
Pia Havsager (villig til genvalg) 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 

 

Ad.1. Lars Frost blev valgt som dirigent. 

Ad.2. Formand Lars Frost fremlage bestyrelsens beretning og kunne bl.a. fortælle om et fantastisk 2016 

hvor åbningen af vores dejlige badebro var højdepunktet, da Anders Brandt samt bestyrelsen sparang i 

bølgen blå.  Flemming Lindby skrev digt omkring vores dejlig bro og områder, vi blev nævnt i Toppe and DK i 

Frederikshavner guiden. Broen bliver brugt af rigtig mange glade mennesker som nyder at bade fra broen 

eller bare nyde kaffe/vin/ samt fiskeri. Lars takkede også Grundejerforeningen for et rigtigt godt 

samarbejde of roste deres arbejde med bredbånd samt vejene. 

Lejepladsen blev udvidet med endnu en trampolin og ekstra gynger. 

Af aktiviteter nævnte Lars Frost, sommerfest, snobrød, syng sammen, cykeltur, Beach volley, Sankt hans 

bål, goldturnering mm. 

Dejligt at se at flere nye deltager i det frivillige arbejde og i 2016 fik vi således et teltudvalg som Per Olesen 

står for og Peter Dan blev udnævnt til formand for pumpe udvalget ☺, som er vores kompressor til luft til 

cykler, badedyr mm. 

Frh. Kommunen har efterkommet ønske om længere åbning af toiletterne ved legepladsen således de nu er 

åbne fra Påske til september. 

Vi har problemer med overfyldte containere samt indbrud og appellerer til at man bruger containerne til 

deres rette formål, samt hjælper med at holde øjne og øre åbne med hensyn til indbrud. 

Købmand Frank stoppede efter 4 års samarbejde og vi har budt velkommen til Michael som er vores nye 

købmand fremadrettet og vi ser frem til et godt samarbejde. 

Af planer or 2017 og fremadrettet har vi et ønske om et brohus som skal bruges til opbevaring af bade 

broen om vinteren, i forår og sommer perioden kan det bruge til omklædning for handicappede og andre 

når man har været i vandet, samt som overdækket området til fælles hygge. Endvidere arbejder vi på en 

handicap gynge hvor det er muligt at montere hele kørestolen ved en gyngetur. 



På vores FB gruppe er vi pt. ca. 544 medlemmer, men der er fortsat kun ca. 150 betalende medlemmer til 

Glade Venner Af Bratten. 

Ad.3.  Kasserer Peter Nygaard fremlage regnskabet for 2016 som vidste et resultat på kr., 16.515,00 –

regnskabet blev godkendt og der takkes mange gange for Allan Andersens store hjælp ved udarbejdelse af 

regnskab. 

Ad.4. Det blev besluttet at bibeholde nuværende kontingent på kr. 360,00 årligt. 

Ad.5. Valg til bestyrelse, alle var på genvalg og alle blev genvalgt ☺ 

Ad.6. Valg af revisor. Genvalg til Allan Andersen BDO 

Ad.7. Evt. 

• Ønske om håndklæde kurv/bur til badebroen således at håndklæder ikke blæser væk under 

badning fra broen. Peter Nygaard sørge for indkøb. 

• Brochuren for Glade Venner er svær at finde på hjemmesiden. Helle Aaen og Carsten Jensen vil se 

på sagen 

• Forslag om klistermærke til postkasse hvor man kan se at man har betalt og er medlem af Glade 

venner for den indeværende sæson (Bestyrelsen ser på dette) 

• Borde og bænke på legepladsen skal fastgøres således der ikke springes fra disse ved 

trampolinerne, Carsten Jensen samt Poul Erik (Smeden) ser på dette 

• Problemer med skader på ben/føder ved op og nedstigningen fra badebroen – Per Dam ser på 

sagen. 

• Der ønskes brug af Girokort til indbetaling til Glade Venner da flere mener dette vil øge antallet af 

betalere. Peter Nygaard ser på dette. 

• Det ønskes i samarbejde med købmanden gennemgang af lokalerne ved nedlukning for sæsonen, 

således at vi undgår at starte sæsonen op med et større rengøringsarbejde. 

• Der ønske fast arbejdes weekender omkring op og nedtagning / klargøring af området mm. 

• Valter Merild Hansen, mener bestyrelsen skal se på rigtigheden af at det er Glade Venner som har 

den udvendige vedligeholdelse af bygning (bestyrelsen ser på dette) 

 

Tak for et godt møde 

 

Peter Nygaard 

21-5-2017 

  


