
Beslutningsreferat fra 
Ordinær Generalforsamling den 

21. juli 2018 kl.10.00 
 

 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 
3. Formandens beretning 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Valg af formand for 2 år. (bestyrelsen foreslår Walde) 
7. Valg af 2 revisorer for 1 år 
8. Valg af revisorsuppleant for 1 år. 
9. Forslag fra medlemmerne  
10. Forslag fra bestyrelsen  
11. Evt. (der kan ikke vedtages beslutninger under punktet. 
 
 

Ad 1.  
Eva Petersen blev valgt som dirigent. Og Bodil Hvalsøe som referent.  
Desuden valgtes to stemmetællere. 
Der var 48 stemmeberettigede, heraf 5 fuldmagter. 
 
Ad 2. 
Referatet fra sidste års generalforsamling blev godkendt med 27 stemmer for, 16 imod, og 5 
undlod at stemme.  
 
Ad 3. 
Formandens beretning (forkortet) 
Ingen indbrud i år, men desværre seriehærværk ved nytår.  
Bumpene på vejene blev udjævnet efter mange klager og utilfredshed. Bumpene skulle have 
været godkendt af myndighederne, og formanden beklagede forløbet.  
Igen er der desværre nogen, der kører for stærkt. 
Fællesarealerne vedligeholdes de fleste steder, og der er en, der fjerner de bjørneklo, der er på 
det store fællesareal.  
Hjertestarteren skulle være placeret ved tavlen ved indkørslen. Men der skulle så graves op for at 
nedlægge strømkabler. Derfor blev den i stedet sat ved Enebærstien. Der er skiltet og den er 
tilmeldt og kan findes via appen for offentlige hjertestartere. Vores naboforening Skovsbo er også 
ved at anskaffe hjertestartet.  
Walde rundede af med at takke for den viste tillid og ønskede et godt møde.  
 
Efter nogen debat blev formandens beretning godkendt med 29 stemmer for, 14 imod og 2 undlod 
at stemme.  



Ad 3  
Regnskab 
Tommy svarede på opklarende spørgsmål, og der kom et par anbefalinger/henstillinger til 
bestyrelsen om at vurdere, hvorvidt de løbende inkassosager var rentable i forhold til udgiften. 
Tillige var der ønske om specificering af honorarer i regnskab fremover.  
Regnskabet blev godkendt med 40 stemmer for, 4 imod og 4, der undlod at stemme.  
 
Ad 4 kontingent 
Kontingentet er på 1000 kr. om året, og 1250 kr. om året for dem, der får slået deres friareal. 
Her af hensættes 100x106 hvert år til jubilæum i 2019. 
45 stemte for, 1 imod og 2 undlod t stemme. 
 
Ad 5 Valg. 
Bestyrelsen havde peget på Walde, og da Keld Gundersen også stillede op til formandsposten, blev 
der stemt. Walde blev valgt som formand med 25 stemmer, Keld Gundersen fik 21 stemmer, der 
var 2 ugyldige, og 4 undlod at stemme.  
 
B. Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Flemming Pørtner havde ved fuldmagt 
(ferie) meddelt, at han modtog genvalg. Kim Christensen har solgt sin ejendom, så der skulle 
vælges nyt bestyrelsesmedlem. Der blev stemt på 3 kandidater, Bjarne Andersen, Gennemløbet, 
Johnny fra Gyvelstien 26, og Keld fra Gyvelstien 32. 
Bjarne blev valgt med 29 stemmer for 2 år. 
  
c. som suppleanter til bestyrelsen blev der stemt på Johnny fra Gyvelstien 26 og Keld fra 
Gyvelstien 32 og Brian fra Enebærstien 7. 
 
Johnny fik 22 stemmer og Keld fik 32 stemmer og blev valgt som suppleanter. 
 
Ad 7  
Valg af revisorer. 
Henning Jensen og Bodil Hvalsøe modtog genvalg.  
 
Ad 8. Karin fra Enebærstien modtog valg som revisorsuppleant.  
 
Ad 9. Indkomne forslag 
Bjarne havde sendt forslag, som var omdelt.  
Forslag 1 handlede om at vores jubilæum til næste år holdes på fællesarealerne eller ude i byen 
som sidst. 
 
For forslaget stemte 14 og imod stemte 28, og 4 stemte blank. Der var således et klart flertal for at 
holde jubilæet udenfor gf. 
 
Bjarne havde desuden stillet forslag om at reducere bestyrelseshonoraret md virkning fra 2018. 
Han meddelte imidlertid, at han trak forslaget.  
 



Ad 10. Ingen forslag. 
 
Ad 11. 
Eventuelt 
Efter en kort pause kunne generalforsamlingen afsluttes, idet Walde meddelte, at han og Tommy 
og Flemming Pørtner trak sig fra bestyrelsen. Han beklagede overfor dem, der havde vist tillid og 
stemt på ham, men han mente ikke, at det var muligt at etablere et samarbejde med dem, der var 
faldet bestyrelsen i ryggen. 
Den afgående formand meddelte samtidig, at hjertestarteren ville blive flyttet til Gennemløbet 14. 
 
Generalforsamlingen sluttede ca kl 13.  
 
Det forventes, at den resterende bestyrelse inkl. Suppleanter vil indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling, jf vedtægterne. 
 
 
 
 
Referent Bodil Hvalsøe                                                        Dirigent Eva Petersen 
 
  
 
 
 


