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Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014

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: 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 & Birte fra nr. 16, Jytte & Jørn fra nr. 17, Robert fra nr. 19, Dorte 
fra nr. 21, Lotte & Jan fra nr. 26, Edel & Eigil fra nr. 27, Gert fra nr. 28, 
Jørgen fra nr. 33, og Lotte og Michael fra nr. 35 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Endelig godkendelse af revideret årsregnskab 2013 samt forelæggelse 

af budget 2014 
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.  
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
7. Fastlæggelse af årskontingent 
8. Eventuelt 

!
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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 

uden bemærkninger. Budget for 2014 blev udleveret og gennemgået af 
Jørgen !

4. Der var kommet 3 forslag. 2 forslag vedrørende beplantningen ud til 
Engdalsvej. Forslag nr 1 kom fra nr. 21, forslag nr 2 kom fra nr. 3. 
Forslag 1 omhandlede at læhegnet skulle klippes hvert 3 år efter 
afblomstning. Forslag nr 2 hvert 2 år efter afblomstning. Forslag nr. 1 
blev vedtaget, således at beplantningen ud mod Engdalsvej skal 
klippes hvert 3 år, i juni/ aug måned. Næste gang er således i 2017. !
Sidste indkomne forslag kom fra nr. 21 vedr. tømning af kloakken der 
skulle tømmes hvert 4-5 år i stedet for hvert andet år. Der var nogen 
diskussion mod dette forslag da man mente at det var for lidt da 
kloakkerne ellers blev overfyldte. Forslagsstiller trak forslaget 
tilbage.  !

5. På valg var Peter nr. 3, Troels nr. 16, Carsten nr. 15. Peter og Troels 
ønskede ikke genvalg. Det endte med at den kommende bestyrelse ser 
således ud: Lone nr. 13, Eigil nr. 35, Carsten nr. 15, Dorte nr. 21, 
Jørgen nr. 33. 
Suppleanter: Ruth nr. 9 modtog genvalg uden samtykke, Carsten nr. 7. 
Vi takkede afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og 
bød velkommen til de nye.  !

6. Genvalg til revisor Georg nr. 20 og revisorsuppleant Dorte nr. 3   !
7. Kontingent er uændret til 500 kr. årligt.  !
8. Heidi ønskede at der blev taget hånd om FHL angående hans 

snerydning, da traktordæktryk rammer deres belægning. Dorte lovede 
at få styr på det.  !
Dirigenten takkede for god ro og orden, samt takke bestyrelsen for et 
godt arbejde.  !
Herefter kørte vi videre til Viby Bowl`n Fun & Grill, hvor der var 
traktement med buffet og bowling.  
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