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Referat af generalforsamlingen den 15. marts 2013 
  
 
 

Sted: Generalforsamlingen blev igen holdt på Brogården, Søndergade 26, Hinnerup, 
et fint sted som John fra nr. 23 havde lånt af frimærkeklubben kvit og frit.  
 

Deltagere: Per fra nr. 1, Dorte & Peter fra nr. 3, Karsten fra nr. 5, Heidi & Carsten fra 
nr. 7, Lone & Hans Jørgen fra nr. 13, Kirsten & Jan fra nr. 14, Carsten fra nr. 
15, Troels fra nr. 16, Robert fra nr. 19, Georg fra nr. 20, Dorte & Kent fra nr. 
21, Edel & Eigil fra nr. 27 og Jørgen fra nr. 33 
 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Endelig godkendelse af revideret årsregnskab 2012 samt forelæggelse af 

budget 2013 
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.  
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
7. Fastlæggelse af årskontingent 
8. Eventuelt 
 

Referat: 1. Hans Jørgen fra nr. 13 blev valgt som dirigent og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig. 

 
2. Beretningen blev fremlagt af Peter. Beretningen blev godkendt. 
 
3. Regnskabet blev gennemgået af Jørgen. Regnskabet blev godkendt med en 

kommentar om at vi fejlagtigt kun havde givet 500 kr. til vejfesten selv 
om det for længe siden var besluttet at give 1.000 kr. hvert år. Budget 
for 2013 blev udleveret og gennemgået af Jørgen 

 
4. Der var indkommet et forslag fra Edel i nr. 27 om kun at beskære 

læhegnet hvert andet år i stedet for hvert år og desuden beskære det så 
nænsomt som muligt af hensyn til blomstringen. Forslaget skabte en del 
debat, som dog endte med at forslaget blev taget rigtig godt imod og blev 
enstemmigt vedtaget. 
 

 



  
 

 
 Side 2 af 2 

 
 5. Jørgen fra nr. 33 og Dorte fra nr. 21 der begge var på valg blev genvalgt. 

Suppleanterne Ruth fra nr. 9 og Kent fra nr. 21 blev ligeledes genvalgt. 
 
Bestyrelsen består herefter af følgende: 
 
Formand           Peter fra nr. 3 
Kasserer          Jørgen fra nr. 33 
Medlem            Troels fra nr. 16 
Medlem            Dorte fra nr. 21 
Medlem            Carsten fra nr. 15 
Suppleanter      Ruth fra nr. 9 & Kent fra nr. 21 
 

6. Georg fra nr. 20 blev genvalgt som revisor og Dorte fra nr. 3 blev 
genvalgt som revisor suppleant. 

 
7. Årskontingentet på kr. 500 blev der ikke ændret på. 
 
8. Under eventuelt blev ideerne omkring et socialt arrangement diskuteret 

og der var langt overvejende stemning for at kombinere et socialt 
arrangement med den næste generalforsamling. 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden 
og med at takke bestyrelsen for et godt arbejde.  
 
Herefter gik vi over til spisning og hygge med mad leveret fra Mr. Gourmet i 
Søften. 
 
 

 


