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Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 18. juni 2018 kl. 1900. 

 

Ad. pkt. 1 - Valg af dirigent. 

Bo Drescher valgtes som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at indkaldelsen til general-
forsamlingen var runddelt den 25. maj 2018 og dermed lovlig indvarslet. 
Der var fremmødt i alt 11 medlemmer: Tonny (Rv 6), Jasper (Rv 9), Carin (Rv 16), Klaus (Rv 16), 
Bo (Rv 21), Mille (Rv 26), Jette (Rv 43), Britt (Rv 44), Holger (Rv 44), Jørgen (Rv 57), Mogens 
(Stv 33). 

Ad pkt. 2 – Formandens beretning. 

Det fremgik af den konstituerede formands beretning, at det har været et stille år. 
Flere huse er handlet, og p.t. er Rv 54 til salg. 
Der foreligger en aftale om klipning af græsset på foreningsgrunden, ligesom der også er en aftale 
om klipning af hækken. 
Generalforsamlingen kunne godkende den konstituerede formands beretning. 

Ad pkt. 3 – Regnskab for perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018. 

Kassereren fremlagte regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Revisionen af regnskabet blev foretaget den 23. maj 2018 og gav ikke anledning til bemærkninger. 
Årets resultat er et overskud på kr. 12.629,78.                                                                         
Kassereren kunne oplyse, at alle kontingenter for foreningsåret er indgået. 
På spørgsmål fra forsamlingen kunne kassereren oplyse, at der ikke er planer om investeringer. Der 
kan dog forventes ekstra udgifter til yderligere udbedring af hæk omkring foreningsgrunden. 
Generalforsamlingen kunne godkende regnskabet. 

Ad pkt. 4 – Indkomne forslag. 

             Der var ikke indkommet forslag. 

Ad pkt. 5 – Kontingentfastsættelse. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. ved betaling før 1. dec. og 500 kr. ved betaling 
mellem 1. dec. og 31. dec. Derefter månedlige rykkere (max. 3 rykkere), der pålægges rykkergebyr 
på 100 kr. pr. rykker. Derefter overgår sagen til inkasso.                                                                                                    
Generalforsamlingen kunne godkende bestyrelsens forslag om uændret kontingent. 

Ad pkt. 6 – Valg til bestyrelsen. 

Formand (1 år): Jasper Vilgaard (Rv 9) blev valgt.                                                          
Næstformand: Mille Madsen (Rv 26) blev valgt.                                                                      
Kasserer: Jette Hansen (Rv 43) blev valgt.                                                                  
Bestyrelsesmedlem og revisor: Klaus Baltsersen (Rv 16) blev valgt.                     
Bestyrelsesmedlem: Holger W. Olsen blev genvalgt.                                               
Bestyrelsesmedlem: Mogens Ipsen (Stv 33) blev genvalgt.                                                    
Suppleant til bestyrelsen: Karin Cronström (Rv 57) blev genvalgt.                             
Revisorsuppleant: Andrea Dubberstein (Rv 4) blev genvalgt. 
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Ad pkt. 7 – Eventuelt. 
              Intet. 
 
Generalforsamlingen kunne herefter afsluttes kl. ca. 1925. 
 
19. juni 2018. 
Referent: Mogens Ipsen (Stv 33) 
 
 

 

 

 

 

 


