
Referat fra generalforsamlingen den 10. maj 2013 

 
 

 
Der var fremmødt 72 personer til generalforsamlingen der startede kl 19.00 og sluttede kl ca 
21.30. Formanden Niels Jensen bød velkommen og efter at have sunget en enkelt sang, gik 
vi over til nedenstående dagsorden 

 

 
a. Valg dirigent og stemmetællere. 

Chr. Mark blev foreslået og valgt som dirigent 
      Per Balch Sørensen og Bent Andreasen blev foreslået og valgt 
 
b. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Vedlægges 
 

c. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

      Det godkendte regnskab blev taget til efterretning 
 

d. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent 

      Bestyrelsen havde ikke specifikke forslag ud over, at man foreslog at man fastholdt den 
nuværende kontingentsats på kr. 500. Hvilket blev vedtaget 

 

e. Forslag fra medlemmerne. 

Der var fremsendt et forslag fra Hanne Poulsen, Svanevej vedr. opførelse af en shelter i          
området ved skuret og legepladsen. På generalforsamlingen var der stemning for, at 
bestyrelsen undersøger mulighederne for, om dette forslag kunne realiseres. Bl.a ønskede 
medlemmerne, at bestyrelsen fik afdækket, hvordan man kunne løse problemer med affald, 
toiletforhold, oprydning, forsikringsforhold mm, hvis man senere ønskede at opføre en 
sådan shelter. 

 

f. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Niels Jensen, Henning Pedersen og Flemming 

Schultz. Alle er villige til genvalg  

      Alle tre kandidater blev genvalgt 
 
g. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg: Peder Bøgh Jensen og Hanne Poulsen. 

      Begge kandidater blev genvalgt 
 
h).  Valg af 2 revisorer.  

      På valg: Per Balch  Sørensen  og Bent Andreasen 

      Begge kandidater blev genvalgt 
 

i.) Valg af revisorsuppleant  

      På valg: Viktor Lysgaard 

      Viktor Lysgaard blev genvalgt 
 
 



j.) Evt. 

      En grundejer opfordrede under dette punkt til, at man overvejede at lægge en anden type 
grus på vejene, idet han fandt at den type, der anvendes er tilbøjelig til at støve meget i 
tørvejr og samtidig virke meget fedtet i vådt føre. Bestyrelsen undersøger, om der er et 
bedre alternativ. 

 
 
 
      Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden, der takkede 

dirigenten for veludført ledelse af mødet. 
 
      Efter mødet var der som sædvanlig smørrebrød og kaffe. Ligesom man - efterhånden som 

en tradition – sluttede med en fællessang. 
 
 

Chr Mark 
 

Dirigent 
 

 




