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Referat 

 

1. Valg af dirigent og referant 

 

Anders Christiansen blev valgt som dirigent 

Bjarne Højgaard som referant 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt. Et ekstra punkt 3a blev tilføjet til 

dagsordenen vedrørende 2. behandling af forslag om vedtægtsændringer. 

 

2. Formandens beretning 

 

De kampsten som blev indkøbt er solgt tilbage da det var uklart hvornår de kunne anvendes og 

fordi der var svind i dem. 

Bestyrelsen har været i dialog med de omkringliggende foreninger vedrørende bommene. Alle er 

tilfredse med tingene som de er nu og derfor vil bommene bestå. 

Diger – man venter stadig på en afgørelse. Forventer at der snarligt kommer en høring. 

Der er ikke lagt op til præcisering vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer, da bestyrelsen finder 

den senest anvendte procedure naturlig. 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

 

Regnskabet blev fremlagt af kasseren. Det viste et underskud på ca. 42.000 kr. De store udgifter har 

været til vedligehold af veje og græsklipning. 

3a.  Vedtægtsændringer 

       Vedtægtsændringerne, som bestod af mindre præciseringer, blev gennemgået og godkendt. 

4. Indkomne forslag 

 

Ingen indkomne forslag 

 

5. Fremlæggelse af budget 

 

Budget for 2016 blev fremlagt af kasseren. Budgettet viste et mindre overskud. Specielt udgifter til 

græsslåning var reduceret væsentligt i forhold til seneste regnskab. Der var en del kommentarer 

vedrørende græsslåning, hvor mange mente at der blev slået alt for lidt på fællesarealer. 



Bestyrelsen vil vurdere muligheden af ekstra slåning af disse. Endvidere blev den manglende slåning 

af tomme grunde kommenteret og bestyrelsen fik til opgave at revurdere ordensreglementet. 

Endelig blev der foreslået vejbump og bestyrelsen vil kigge på løsninger. 

 

6. Fastlæggelse af kontingent 

 

Uændret kontingent for 2017. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Susanne Højgaard og Gert Frølund Pedersen blev valgt til bestyrelsen.  

Anders Christiansen blev vagt til 2. suppleant 

 

8. Forslag vedrørende etablering af bålsted 

 

Bestyrelsen fremlagde sin vurdering på mulig løsning for bålplads og ønskede Generalforsamlingens 

tilkendegivelse af om der var opbakning til en sådan løsning. Et flertal mente ikke at der var behov 

for bålplads, hvorfor arbejdet med dette blev sat i bero. 

 

9. Eventuelt 

 

Intet 

 

10.06.2016 

  

             _____________________________          ___________________________________________ 

Referant: Bjarne Højgaard                                            Dirigent: Anders Christiansen 


