
Frederikshavn den 24/4-2013. 
 

Referat af generalforsamling i Glade venner af Bratten anno 2011 afholdt den 
20/4-2013. 

 
Generalforsamlingen åbnedes i solskin på terrassen, ved at formanden Lars Frost 
bød velkommen!  
Lars startede med at byde det nye forpagterpar Jette og Frank hjertelig velkommen 
til Bratten! Frank er kendt i området, da han for ca 10 år siden drev købmandsbutik i 
Bratten med stor succes! 
 

1. Valg af dirigent blev Jens Jørgen Calundan. Jens Jørgen takkede for valget og 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dog med en 
bemærkning om, at ifølge foreningens vedtægter skulle generalforsamlingen 
finde sted i maj. Der var dog ingen i forsamlingen, der gjorde indsigelser imod, 
at den blev afholdt i april! 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars Frost! 
Lars berettede om året, der er gået og fortalte, at det havde været et travlt år 
for bestyrelsen og aktivitetsudvalget. Inden sæsonstart 2012 blev der arbejdet 
ihærdigt for at få en købmand til butikken efter et opslidende, men sjovt 
2011, hvor vi selv passede butikken! Vi indgik aftale med Susanne og Miguel, 
som var meget interesserede. De fik startet op, og alle var glade, men ikke ret 
længe! Vi fandt ud af, at de ikke var det rette par, og efter en del 
bestyrelsesmøder, valgte vi at opsige kontrakten med dem! Efter 3 dage 
trådte Cecilie og Jesper heldigvis til og hjalp os igennem sæsonen.  
Vi har i 2012 fået udvidet legepladsen med sandkasse, bålplads og bord-
bænkesæt.  
Der har i 2012 været afholdt følgende arrangementer med stor succes: 

 Opstartsfest. 

 Snobrødsaften på bålpladsen hver onsdag. 

 Kanotur. 

 Golfturnering. 

 Syng sammen aften. 

 Vinsmagning. 

 Volleyball i familien Dams have. 

 Børnediskotek. 

 Afslutningsfest. 
En stor tak til aktivitetsudvalget! 



Også en stor tak til vores sponsorer, for støtte og opbakning i 2012!  
Som noget nyt vil der i år blive sat en aktivitetskalender op på huset ved 
købmanden, så alle kan se, hvornår de forskellige arrangementer foregår! 
I 2013 håber vi at kunne udvide legepladsen med en boldbane og evt. en                 
rutsjebane! Ligeledes er vi i kontakt med kommunen for at prøve, om vi kan få 
gangbroen til stranden forlænget! 
Vi har fået et rigtig godt samarbejde med Bratten Grundejerforening, det skal 
Helle Aaen have en stor tak for! 
Glade venner af Bratten har også været medvirkende til, at lokale 
entreprenører får mulighed for at tømme septiktanke i området! Det er 
naturligvis vigtigt, at vi støtter op om de sponsorer, der støtter os i Glade 
venner af Bratten! 

3.  Regnskabsberetning ved kasserer Peter Nygaard. 
     Peter gennemgik regnskabet for 2012, det udviste et positivt resultat på   
     kr. 62.817, egenkapitalen er kr.76.455. 
     Kassereren meddelte, at overskuddet bl.a. skal gå til betaling af husleje, samt  
     udvidelse af legepladsen. Regnskab kan udleveres ved henvendelse til   
     kassereren! 
     Regnskabet blev godkendt!    
     I 2012 var vi 143 betalende medlemmer, og på nuværende tidspunkt er der     
     allerede 93, der har betalt kontingent for 2013. 

           Vi kan også se, at der er nogle, der har meldt sig ind, men endnu ikke har fået  
           betalt kontingent for 2012. 
           Vi vil gerne appellere til, at de medlemmer får betalt deres kontingent for  
           2012 og 2013! 

4.  Kontingent for 2013 fastholdes til kr. 360! 
      5.  Valg til bestyrelsen! 
           Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg, og alle blev genvalgt undtaget 
           Ellen Spanner, der ikke ønskede genvalg. 
           Pia Havsager blev nyvalgt til bestyrelsen. 
           Bestyrelsen består nu af følgende: 
  
           Lars Frost formand (Sennepsmarken 20, Strandby) 
           Peter Nygaard kasserer (Krøgen 11, Jerup) 
           Jens Jørgen Calundan (Brattenvej 52, Jerup) 
           Henrik Søborg (Brattenvej 15, Jerup) 
           Pia Havsager (Sennepsmarken 9, Strandby) 
           Ole Jensen (suppleant) 
     6.  Som revisor blev valgt Allan Andersen 



     7.  Evt.  
          Der blev spurgt om, hvad man gør ved det dårlige internet i Bratten. Helle           
          Aaen svarede, at det arbejder man med i Bratten Grundejerforening. Der var  
          bred enighed om, at det måtte være en opgave for grundejerforeningen og      
          ikke for Glade venner af Bratten. 
          Der blev spurgt om, hvem der ejer købmandsforretningen nu. Det gør Bratten 
          Apartment, der ejes af Jens Jørgen Calundan og Bent Sørensen. 
             


