
(referat af ekstraordinær generalforsamling se nederst) 
Referat af generalforsamlingen  

d. 15/3 2007 

Formanden bød velkommen, og Erling blev valgt til dirigent og Annemette som referent. 
Poul fortalte lidt om det forgangne år: Sankt Hans, sommerfesten, juletræsfesten og 
fastelavnsfesten, hvor mange var mødt op i flotte udklædninger. 

Aflæggelse af regnskabet tog Lone sig af. Underskuddet var på 9227,02, men vi købte jo 
også en ny plæneklipper til næsten 14.000,- kr. Bestyrelsen takkede Henning mange 
gange for den flotte indsats vedr. græsslåningen. Regnskabet blev godkendt. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Poul gennemgik budgettet for 2007. Kontingentet forbliver det samme. Budgettet blev 
godkendt. 

Da Poul som formand ikke modtager genvalg og Erling ikke modtager genvalg som 
bestyrelsesmedlem skulle der vælges nogle nye, men da ingen af de få fremmødte ville 
vælges til bestyrelsen, er vi nødsaget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, 
som blev fastsat til d. Torsdag d. 12-4-2007 kl. 19.30 i den hvide skole. KOM NU UD AF 
BUSKEN, HVIS DU HAR LYST TIL AT VÆRE MED, DET KRÆVER IKKE SÅ MEGET. 

Der blev snakket om, hvis ingen har lyst, er vi jo nødsaget til at starte fra en ende af på 
vejen, men det ville være træls. 

Der var Ingen grund til at fortsætte mødet, så Erling sluttede mødet af. Der blev serveret 
kaffe og kage. 

 Notits: Er der nogen der har foreningens græslufter, så vil bestyrelsen gerne høre om 
hvor? Henvendelse til Poul. 

Med venlig hilsen bestyrelsen. 

 Poul, Henning, Erling, Martin og Annemette. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ekstraordinær generalforsamling 12-04-07 

Der var da heldigvis nogle, som ville støtte op om generalforsamlingen og var mødt op.  

Martin var dirigent og Annemette var referent. 

Martin bød velkommen og fortalte, at det eneste der var på dagsordnen, var at få valgt 
en ny formand og et nyt bestyrelsesmedlem. 



Jens og Tanja blev nye bestvrelsesmedlemmer. Martin blev valgt til formand. Tanja var i 
forvejen revisorsuppleant, så der skulle vælges en ny, og det blev Ove i stedet for.  

Bestyrelsen ser nu således ud: 

Formand:        Martin ( nr. 10) 

Kasserer:        Annemette ( nr. 5) 

Medlemmer:   Henning ( nr. 19)  

                    Tanja ( nr. 29) 

                    Jens (nr. 3 ) 

  

Bestyrelsessuppleanter:     Kurt er 1 sup. Og Steen er 2 sup. 

Revisorer:                       Aase og Anders. 

Revisorsuppleanter:          Ove og Henny. 

  

Eventuelt: 

Der blev snakket lidt om legepladsen, og alle mente, at legehuset måske snart trængte 
til et lag træbeskyttelse. Sandkassen: vi var nødt til at grave de jernbanesveller der lå 
omkring sandkassen op, da de var farlige, men der bliver lavet en ny. 

Alle blev enige om, at Henning gør et stort stykke arbejde med at slå græs. TAK FOR 
DET. 

Hvis der skulle være nogle forslag eller kommentarer, skal den nye bestyrelse mødes 
Onsdag d. 2/5 kl. 19.30 hos Martin. 

  

Med venlig hilsen 

Den nye bestyrelse. 

 OBS til alle: der må ikke hoppes over hegnet ude fra hovedvejen, da det bliver ødelagt 

 


