
Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2017 på Benta`s cafeteria.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Formanden foreslog Anders Lyngsø som dirigent og Bent Andreasen og Niels 
Kjeldsen-Kragh som stemmetællere og alle disse blev valgt. 
Anders takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
varslet, idet den var indkaldt med mere end en måneds varsel til afholdelse i maj 
måned, og at den dermed også var beslutningsdygtig.        

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Næstformanden fremlagde beretningen, der blev godkendt.
Der var enkelte kommentarer, som blev fremsat og er beskrevet under punktet ”Evt”

Beretningen vedhæftes.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
Formanden berettede, at bestyrelsen anbefalede, at kontingentet forbliver kr. 500, 
dog med den bemærkning, at der som en følge af dette sandsynligvis fremover vil 
blive skåret i bespisningen på generalforsamlingen, idet udgifterne til bespisningen 
på generalforsamlingen, som det er nu, er uforholdsmæssigt store i forhold til 
foreningens samlede budget.
Dette blev taget til efterretning fra forsamlingen, dog med en enkelt kommentar om, 
at hvis man fortsat ønskede et fremtidigt traktement på det nuværende niveau, 
kunne man næste år fremsætte et skriftligt forslag om en kontingentforhøjelse.

5. Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indløbet forslag fra medlemmerne.

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. 
På valg:

Niels Jensen                        
Flemming Schultz
Mona Johansen

Niels og Flemming var ikke villige til genvalg. 
Mona var villig til genvalg.

Formanden berettede, at bestyrelsen ville foreslå Kaj Madsen (Spættevej 10) og 
Ole Madsen (Fasanvej 9) som kandidater til bestyrelsesposterne.
Dirigenten forespurgte i salen, om der var nogle, der havde andre forslag.



Dette var ikke tilfældet, hvorfor Mona Johansen, Kaj Madsen og Ole Madsen alle 3 
blev valgt.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
På valg:

              
  Hanne Poulsen

Gertrud Tessing

  Begge var villige til genvalg - og blev genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer. 
På valg:

               Bent Andreasen
Vacant/ledigt

Bent Andreasen var villig til genvalg og han kunne desuden fortælle, at 
revisorsuppleant Viktor Lysgaard pga dødsfald havde været indkaldt i forbindelse 
med revision og godkendelse af foreningens regnskab for 2016. Viktor havde klaret 
denne opgave perfekt, og Bent kunne derfor foreslå Viktor til revisorposten. Viktor 
meddelte, at han var villig til at påtage sig posten.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til posten, hvorfor Bent og 
Viktor derefter begge blev valgt.

9. Valg af revisorsuppleant. 

Lene Grønbæk (Fasanvej 34) blev foreslået og valgt.

Inden sidste punkt på dagsordenen takkede dirigenten den afgående formand Niels
Jensen og næstformand Flemming Schultz for deres store arbejde i bestyrelsen. 

10.Evt.

Dirigenten opfordrede forsamlingen til at komme med ris og ros til bestyrelsen.

Henrik Rask (Svanevej 16) gav udtryk for at det var meget rart og behageligt, at der
var en meget positiv omgangstone i foreningen på generalforsamlingerne såvel 
som i dagligdagen. Dette mente Rask til dels skyldtes bestyrelsen, der altid optrådte
venligt og omgængeligt.

          I forbindelse med formandsberetningens     



           Punkt om engen : ” ….bestyrelsen er i år fra Landboforeningen
”Limfjord” blevet informeret om, at en del af det tilskud, som
grundejerforeningen får til pleje af græs-og naturarealer, er betinget af, at
afgræsning skal foretages af husdyr, dvs.at det er ikke tilstrækkelig kun at slå
arealet, som vi hidtil har holdt os til…”  

Gertrud Tessing (Svanevej 84) nævnte i forhold til dette punkt, at det kunne være 
en god ide, hvis det var muligt at finde en rideskole/hesteejer/stutteri eller lignende, 
som kunne være interesseret i at have heste gående gratis på engarealerne til 
gengæld for at opsætte hegn rundt om arealet.

Anders Lyngsø (Svanevej 90) foreslog ligeledes som en kommentar til punktet om 
engen, at bestyrelsen arbejder på at undersøge muligheden for at lade eng-og 
slugtarealerne overgå til et ”minivådområde” i stedet for som nu, hvor området har 
status som et ”Natur 2000” område. 
Et ”minivådområde” er et lille og meget koncentreret anlæg, der leder drænvandet 
direkte gennem et lille anlæg, hvor det ”renses” inden det ledes ud i vandløbet. 
Dette sker for at mindske udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet og er 
tilmed finansieret af offentlige midler.
Anders gjorde opmærksom på, at det vil give foreningen en bedre økonomi p.g.a. 
tilskudsregler fra bl.a. EU, samtidig med at det miljømæssigt vil være en meget 
attraktiv ordning, ligesom det også kunne medføre en forskønnelse af området, hvis
f.eks. vandløbet i slugten blev frilagt og dermed gjort synligt.

Der var tilslutning fra de fremmødte om, at bestyrelsen arbejder videre med at 
undersøge om forslaget om ændring af status til ”minivådområde” kunne være en 
attraktiv mulighed for foreningen. 

Da der ikke var flere kommentarer fra de fremmødte, erklærede dirigenten herefter 
generalforsamlingen for slut, hvorefter formanden takkede dirigenten for veludført 
arbejde.

Niels Jensen, Formand
Ulla Kjeldsen-Kragh, Sekretær(referent)


