
Referat af generalforsamling d. 6/3-08 
 
Tilstede: Robert nr.19, Jørgen nr. 33, Kim nr. 26, Anette nr. 11, Michael nr. 35, Dorte nr. 21, 
Kirsten nr. 24, Michael og Inge nr. 8, Edel og Eigil nr. 27, Lone nr. 12, Carsten nr. 15, Jesper nr. 2 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Endelig godkendelse af revideret regnskab samt forelæggelse af forslag til budget 
4. Behandling af evt. indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er Kim og Michael 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
7. Fastsættelse af årskontingent og eventuelt andre ydelser 
8. Eventuelt 

 
Referat: 

1. Dirigent blev Jørgen fra nr. 33. Det blev meddelt at generalforsamlingen var lovlig. 
2. Beretningen er vedhæftet referatet. Der var ingen spørgsmål til referatet. Beretningen blev 

godkendt. 
3. Der blev spurgt til de penge der ikke blev brugt på den aflyste vejfest sidste år. Disse er pt. 

ikke kalkuleret ind i vejfesten for 2008. 
      Lone spørger vedr. snerydning. Poul og hendes vej bliver ikke ryddet. Der bliver fulgt op på      
      dette.  
      Det vil desuden blive undersøgt om vi kan få højere renter af vores indestående. 
      Regnskabet blev godkendt. 
      Ved gennemgang af budget bliver det kommenteret at 4.500 kr. er et stort beløb til en  
      generalforsamling. Det bliver nævnt at skolen kan lånes men at man skal være ude kl.22. 
4. Eigil Andersens forslag debatteres. Michael forslår at vi får lavet et samlet overslag over  
      hvad det vil koste at få renset kloakkerne og finder ud af hvor tit det skal gøres. Det er  
      vigtigt at vi holder kanterne rene. 
 
      Bestyrelsens forslag vedr. kontingent møder ingen modstand. Vi går videre med det. 
 
5. Kim og Michael genopstiller til bestyrelsen og bliver valgt. Suppleanterne fortsætter. 
6. Vores revisor blev genvalgt. Revisorsuppleant blev Inger fra nr. 8. 
7. Forslag fra bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget. 
8. Michael fra nr. 8 melder sig til festudvalget hvor han er sammen med Lone fra nr. 12, 

Michael fra nr. 35 og Jesper fra nr. 2. Det bliver forslået at vi kombiner vejfesten med 
sportsfesten.  

      Der bliver delt skabelon papir ud til dem der ikke har noget stående om dem selv på  
      hjemmesiden. Udfyld det evt. og afl. til Kim i nr. 26. 
 
 


