Referat fra generalforsamlingen 24/3 - 1997
Afholdt i “Gnisten” på Nyvej
Formand Flemming Lönqvist Ad pkt. 3:
bød velkommen til den ordinære Regnskabet, udsendt sammen
generalforsamling.
med indkaldelsen, blev gennemgået af formanden.
Dagsorden:
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Forslag med økonomiske
konsekvenser, herunder fastsættelse af kontingent.
Forslag iøvrigt
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Eventuelt

Ad pkt. 1
Vagn Hedegaard blev enstemmigt valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling.
Der var fremmødt 12 personer,
heraf var 11 stemmeberettigede. Ingen fuldmagter.

Ad pkt. 2:
Formanden supplerede den udsendte skriftlige beretning med
en kommentar til regnskabet, idet der havde indsneget sig en
fejl pga. ikke fremkommet kontoudtog fra banken. Derved var
vores renteindtægt fra banken
pr. 31/12-96 ikke kommet med.
Det drejer sig om 301 kr., så
årets overskud blev i stedet på
9.061,- kr.
Essensen i beretningen var
spørgsmålet om foreningens aktivitetsniveau og blandt de fremmødte var der god tilfredshed
med det nuværende aktivitetsniveau. Vi behøvede ikke at ”flotte” os på nogen områder - omvendt skulle vi heller ikke lade
tingene forfalde.
Der var ingen kommentarer til
beretningen, der blev eenstemmigt vedtaget.

Pga. den manglende renteindtægt på 301 kr. var der uddelt et
korrekt regnskab. Formanden
nævnte at vi i år - i en periode havde måtte bruge en fremmed
entreprenør til græsslåning, fordi
Ferdi’s maskine var til en større
reparation. Dette har betydet lidt
større udgift til græsslåning, der
så til gengæld blev hentet hjem
andre steder.

tet ville herefter blive et overskud på kr. 5.200.-.

Ad pkt. 5:
Der var ikke rettidigt indkommet
nogle forslag. Det blev nævnt at
Kjeld Beyer havde indleveret et
forslag 2 dage for sent. Formanden havde afvist forslaget dels
pga. tidsfristen men også fordi
det fremsatte ikke kunne behandles som forslag.

Ad pkt. 6:

På ordinær valg var Flemming
Lönqvist og Jens Fastholm.
Begge modtog og blev genvalgt
Regnskabet blev godkendt een- uden modkandidater.
stemmigt.
Ad pkt. 7:
Som suppleanter til bestyrelsen
blev opstillet og valgt som hhv.
Budgetforslag for 1997:
Bestyrelsen havde foreslået at 1. og 2. suppleant Tom Petergøre 1997 kontingentfri og præ- sen, Dy 33 og Kirsten Asger-Olsenterede derfor et budget med sen Dy 85.
et underskud på 18.500 kr. Det Ad pkt. 8:
var ikke nødvendigt at sælge ud Begge nuværende revisorer
af værdipapirerne, da likviderne Vagn Hedegård og Ehlers Hanallerede nu var tilstede.
sen modtog og blev genvalgt.
Forslaget rejste en længere Som revisorsuppleant blev gendrøftelse af foreningens forplig- valgt Kirsten Rasmussen.
telser af økonomisk art. Udgifter
til vej, kloak og ledninger påhvi- Ad pkt. 9:
ler kommunen eller andre in- Der drøftedes trafiksikkerhed og
stanser. Legepladsen trænger små børn, især på den store
snart til vedligeholdelse. Den stamvej. Skal vi have bump eller
skal holdes i forsvarlig stand, trafikchikaner? Bestyrelsen rejnår vi nu har den. Man kunne ser spørgsmålet overfor komtænke sig lidt forskønnelse i for- munen.
eningen, bl.a. nye lamper til u- Der luftes hunde på vores fældendørs belysning.
lesarealer uden ejeren har den i
Der blev atter forespurgt om snor. Ifølge politivedtægten er
genoptagelse af containerord- det ikke i sig selv ulovligt, men
ningen. Dette var der ikke stem- ejeren skal have fuldstændig
ning for da udgifterne var meget kontrol over hunden.
store i forhold til det fåtal der Afslutning:
blev tilgodeset.
Herefter var dagsordenens
Debatten udmundede i et æn- punkter udtømt, og formanden
dringsforslag af budgettet, såle- takkede for en god, rolig og sagdes at kontingentet uændret bi- lig generalforsamling.
beholdes på de 300 kr., og der i
referent
stedet afsættes 10.000,- kr. til
Jens
Fastholm
vedligeholdelse af legeplads og
grønne områder. Budgetresulta-

Ad pkt. 4:

