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Referat fra Generalforsamlingen 

2019 

Den 3. maj  

i 

LUND FORSAMLINGSHUS 
 

         Der er fremmødt 55 personer til generalforsamlingen fra 31 matrikler. 

         Peter Bøgh Jensen bød velkommen og der blev sunget en sang. 

         Derefter gik vi over til nedenstående dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

 
  Jon Rosager blev foreslået og valgt som dirigent 
  Viktor Lysgaard og Flemming Schultz blev foreslået og valgt som stemmetæller. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 

              Formanden gennemgik beretningen. 

 
    Kaj Madsen havde et indlæg mht. hjertestarter og hjerteløber, hvad det indebærer og om  

    hvem der er hjerteløber i Strandet – Peter Bøgh Jensen og Poul Erik Hansen, samt at der vil blive  

 afholdt et hjertestarterkursus, hvor alle kan tilmelde sig – min. 5 personer og max. 30 på et hold. 

 Der vil blive sendt brev ud på et senere tidspunkt. 

 18 ruter er gået og der blev samlet 19 385,- ind, hvilket var rigtigt flot. 

              Beretningen blev således godkendt 

              Se vedlagte bilag 

 

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

 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent 
  Bestyrelsen fremlægger 2 forslag til nyt skur ved legepladsen 

  Skurudvalget er kommet frem til 2 modeller. 

  Der blev sendt 4 tegninger rundt. 

  Peter fortæller størrelse, materialer, pris m.m. 

  Skrabet udgave ca. 70,000,- 

  Model stor med depotrum og toilet – 103,000,- 

  Bestyrelsen går efter den dyre model og foreslår at der taget 40,000,-+ af kassebeholdningen og  

 at kontingentet forhøjes til 700,- for 2020 og 2021 og at det fastsættes til 600,- i 2022.  

 Derudover skal der findes sponsor til restbeløbet. 

 Grundejer Svanevej 60 spørger om prisen er med septiktank og det er det ikke. 

 Niels Jensen, Fasanvej 23 fortæller kort at det var en god ide at finde sponsor og at det var  

 rimeligt nemt ved etableringen af legepladsen i sin tid. 



Lissy, Svanevej ønskede at donere 1000,- til skuret, som ikke skal hedde skuret, men have et helt 

nyt og pænere navn. 

 

Forslaget fra bestyrelsen blev vedtaget ved håndsoprækning. 

 

      5.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: 

Kaj Madsen  

            Ole Madsen 

            Mona Johansen 

 
             Alle 3 ønskede genvalg og blev valgt 

 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg: 

            Hanne Poulsen 

            Harry Ebbesen 

 
               Begge 2 ønskede genvalg og blev valgt. 

          

7. Valg af 2 revisorer. På valg: 

            Bent Andreasen 

Viktor Lysgaard 

 
Bent Andreasen ønskede genvalg og blev valgt. 
Viktor Lysgaard ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Niels Jensen og Niels blev valgt. 

 

8. Valg af revisorsuppleant. På valg: 

 

Jon Rosager blev foreslået og valgt. 

 

 

Evt. 

 
Peter Bøgh efterlyste en ny administrator af hjemmesiden, da Flemming Schutz stopper nu. 
 

            Ingen meldte sig, bestyrelsen vil derfor forsøge at løse det ved næste bestyrelsesmøde. 

             Ønsker nogen at melde sig, kan de kontakte Peter Bøgh – pbjstrandet@gmail.com 

 
Det blev foreslået, at der til generalforsamlingen fremover skal noteres hvem som ønsker 

genvalg og hvem som ikke ønsker i indkaldelsen. Det er hermed noteret og vedtaget. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Herefter gav dirigenten ordet til formanden, der 

takkede dirigenten for veludført arbejde. 

 

Efter mødet var der smørrebrød og en god snak. 

 

Vi sluttede af med kaffe og småkager og en fællessang under ledelse af Ove Christensen, 

Fasanvej 1 på harmonika. 

 

          

 

 
 


