M0dereferat.
Generalforsamling Fem0 Beboerforening
L0rdag den 5. juli 2020 pa Fem0 Kro
Formanden Ulrik Andreasen b0d velkommen og kunne sammen med deltagerne giaede sig over, at
det endelig var muligt at afholde en generalforsamling i denne coronattd.
l.Valgaf dirigent
Georg Brack blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtaegterne, men var
udsat flere gange pa grund af corona pandemien. Pa trods af udsaettelsen anses
generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.
Der var m0dt 46 stemmeberetttgede medlemmer.
2. Valg af to stemmetaellere.
Marianne Andreasen og Steen Bang blev foreslaet og valgt.
3. Bestyrelsens beretning.
Formanden Ulrik Andreasen aflagde bestyrelsens beretning. Da beretningen var trykt i Taler0ret
var det kun hovedpunkter, der blev omtalt.
Der blev orienteret om forholdene vedr. h0keren og kontrakten med Vinni og Bjarne, der ud!0ber
med udgangen af august.
Der er modtaget tilsagn om fondsmidler fra Landdistriktspuljen pa 155.000 kr. og yderligere
mulighed for 80.000 kr. i LAG midler til inventar mm. i Det Gule Magasin. Beboerforeningen
0nsker selv at eje alt inventar, da det saledes vil vaere nemmere for en ny h0ker at etablere en
butik, da der kun skal investeres i varelager.
Situationen omkring Det gule Magasin vil blive dr0ftet pa et kommende beboerm0de.
Tommy Olsen gjorde opmaerksom pa, at Kragenaes k0bmanden var orienteret om
h0kersituationen. Ordning med vareudbringning fortsaatter som hidtil.
Carsten Vindnass udtrykte bekymring for foreningens 0konomi, bl.a. pa grund af manglende
indtsegter og store faste udgifter.
4. Beretning fra udvalg.
0-kontaktudvalget.
Inge-Use Bisted og Chris Grube Pedersen redegjorde for udvalgets arbejde.
Den 27. august afholder Lolland Kommune byradsm0de pa Fem0. Forud for m0det vil der blive et
dialogm0de med politikerne fra 15:00 til 17:00.

Chris orienterede om, at nye besparelser pa faergedriften kan forventes.
Carsten Vindnaes bemasrkede hertil, at i sa fald ma besparelser starte ved billetpigerne.
Tur-Bo udvalg.
Birte Harrits0 og Inge-Lise Bisted redegjorde for udvalgets arbejde med turisme og bosastning.
Der vil snart blive indkaldt til et nyt turismem0de.
Georg Brack mente, at ekstern m0deaktivitet omkring turisme godt kunne vaere arrangeret
virtuelt.
0-sammenslutningen.
Birte Harrits0 fortalte om sammenslutningens arbejde og den nylig afholdte generalforsamling.
Kunst og kulturudvalget.
Ulrik Andreasen redegjorde for udvalgets arbejde, hvor der stadig S0ges fondsmidler til flere
kunstvaerker.
Esben Roug rettede en stor tak til Annelise og Niels for det flotte arrangement i forbindelse med
afs!0ringen af Erik Varmings kunstvaerker.
Fem0 Museum.
Ulrik Andreasen begrundede museets overgang til et udvalg under Fem0 Beboerforening.
Stenbideren.
Chris gjorde rede for arbejdet med Stenbideren, hvor arbejdet forventes at starte 1. august 2020.
Fem0 i Form.
Ingelise fortalte, at indvielse forhabentlig kan ske senest 1. oktober 2021. Fem0 i Form projektet er
overdraget til Fem0 Idraetsforening.
Formandens og udvalgenes beretninger blev godkendt af forsamlingen.
5 og 6 Regnskaber.
Marie Jakobsen gennemgik regnskaberne for beboerforeningen, Det gule Magasin og det samlede
regnskab.
Annelise Svensson gjorde indsigelse imod en udgiftspost pa 545,09 kr., der var bogf0rt under
kultur. Det blev vedtaget, at posten, der vedr0rer maiing af baenke, overf0res til en
foreningsretateret omkostning.
Med denne aendring blev regnskaberne godkendt.
7. Budget.
Annelise oplyste, at den budgetterede indtsegt pa 10.000 kr. for strandrensning ikke modtages i ar,
da Loliand Kommune har tildelt Kragenaes Sejlklub opgaven med at rense havn og strand pa Fem0.
Der kan blive behov for, at der overf0res midler fra foreningen til vedligeholdelseskontoen for Det
gule Magasin. Forsamlingen var indforstaet hermed. Inge-Lise rejste sp0rgsmalet "Hvordan bliver
Det gule Magasin baeredygtigt"

8. Fastsaettelse af kontingent.
Der var flere forslag om forh0jet kontingent, st0ttemedlemmer eller indsamlinger.
Foreningen skal fors0ge at markedsf0re sig bedre til fastboende, der ikke er medlemmer.
Bestyrelsen foreslog uaendret kontingent, hvilket blev vedtaget.
9. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag om vedtaegtsaendringer blev vedtaget med den tilf0jelse i §7, at regnskaberne
offentligg0res senest 8 dage f0r generalforsamling pa Fem0 Beboerforenings hjemmeside.
Der var en laengere dr0ftelse om valg til bestyrelsen og 0kontaktreprassentanter, som forblev som
foreslaet af bestyrelsen.
10. Valg af tre medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen.
Valgt til bestyrelsen: Birte Harrits0 blev genvalgt. Nyvalgt blev Marie Jakobsen og J0rgen Larsen
Valgt til bestyrelsessuppleanter: Sophie Gammeltoft som 1. suppleant og Marianne Kyhl
Engelhardt som 2. suppleant.
11. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
Valgt blev Henning Hellwing og Georg Brack.
Som suppleant blev Jeanette Dalsgaard valgt.
12. Eventuelt,
Steen Bang bemaerkede, at bestyrelsen burde have reageret tidligere i faergeselskabets udmelding
om begrsensning af rejsende til 0erne i forbindelse med corona pandemien.
Inge-Use takkede den afgaende formand og de afgaende medlemmer. Marie fik ogsa en stor tak
for sin indsats med regnskabet.
Referent Palle S0rensen

