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Referat af ordinær generalforsamling 2016 
 

 
 
 
Formanden bød velkommen og vi holdt et minuts stilhed til ære for afdøde medlemmer 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 Dirigent blev Tomas have 33 og referent blev Maibritt have 147 
 
2. Valg af stemmeudvalg. 
 Her blev Carina have 123 og Torben have 121 valgt 
 
3.  Bestyrelsens beretning for 2015 (vedlagt) 
 Ove gemmengik beretningen som derefter blev godkendt 
 
4. Årsregnskab for 2015  
5. Driftsbudget for 2016  
 Maibritt gennemgik regnskab og budget for 2016 som også blev godkendt 
 
6. Indkomne forslag (lægges i postkassen) 
 Der var 3 forslag fra bestyrelsen og ingen indkomne fra medlemmerne 
 Forslag 1  

Bestyrelsen foreslog en stigning for leje af Fælleshus fra 1000 til 1200 kr. og en stigning til 
klubberne fra 150 til 200 kr. 
Efter lidt snak frem og tilbage blev det vedtaget med 47 stemmer for og 6 imod. 
 
Forslag 2 
Bestyrelsen foreslog at kørsel med traktor+slamsugertank forbydes p.g.a. flere opkørte græs- 
Arealer. 
Det blev vedtaget 
 
Forslag 3 
Bestyrelsen foreslog at afholdelse af generalforsamlingen blev afholdt anden lørdag i april 
Et medlem foreslog som ændring at det skulle hedde 1. halvdel af april af hensyn til påsken 
Dette blev vedtaget. 

 
7. Beretning og regnskab fra div. udvalg, herunder 
 a. vurderingsudvalget 
 Tonny berettede at alt var gået godt 
 
 b. børne/ældreklub. 
 Her var intet at berette, da klubben er nedlagt. Udgår af dagsorden til næste år 
 
8. Regnskab fra børne/ældreklub 2015.  

Der var intet regnskab da klubben blev nedlagt i 2015 og alle penge er brugt. Udgår af 
dagsorden til næste år 

 



 
 
 
 
 
 
9. Valg: 
 a. valg af formand. 

Ove have 37(modtager genvalg)  
 Ove blev genvalgt 
 

b. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  
Preben, have 153 modtager genvalg 
Preben blev genvalgt 
Graini have 52, genopstiller ikke 
Graini genopstillede og blev genvalgt 
 
Henrik have 119 og Ib have 93 udtrådte af bestyrelsen. Formanden takkede for deres arbejde 
gennem flere år. Camilla, have 31 udtrådte i 2015 
 
Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer for 1 år 
Peter have 141, Torben have 121, Nina have 9, Bruno have 86 stillede op til 
bestyrelsesposterne 
Resultatet blev at Nina, Peter og Torben fik flest stemmer og blev valgt 
 

 c. valg af bestyrelsessuppleanter 
 Bruno have 86 og Ole have 133 blev valgt 
 
 d. valg af vurderingsudvalg + suppleant. 1 ny. Nuværende: Leon have 48, Tonny have 102  

 suppleant Søren have 22. (alle modtager genvalg)  
Leon have 48, Tonny have 102, Søren have 22 blev valgt og Flemming have 113 blev suppleant 

  
e. valg til børne/ældreklub 
Ingen opstillede 
 

 f. valg til fælleshuset 
Ingen opstillede 

  
 
 
Generalforsamlingen er slut og formanden takkede for god ro og orden 

 


