
Referat af ordinær generalforsamling 14.04.2018

⦁ Velkomst

⦁ Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

Niels valgt til dirigent, Villy til referent.

⦁ Formandsberetning.

2017 var igen et år hvor vi ikke synes vejrguderne helt var på vores side, men 

optimister som vi er tror vi det bliver meget bedre i år og efter en lang og kold vinter 

synes jeg der er lagt godt ud med fint forårs vejr.

Vi havde arbejdsdag i september som sædvanen tro en god og hyggelig dag, i år 

bliver det d.1. september og et af projekterne er, at vi vil prøve at flytte postkasserne 

over på modsatte side af vores vej så de får ryggen mod vestenvinden og dermed 

undgå at posten er så våd.

Vi havde et projekt med en petanque bane i juni som skulle etableres, vi i bestyrelsen 

havde ikke helt fået for mange til at hjælpe så Ole, Karsten og jeg var godt flade kl. 

otte om aftenen da den var færdig, men var så også selv helt godt tilfreds med 

resultatet, håber der er mange der vil have fornøjelse af den i sommer.

Der er endelig kommet lidt gang i Altiboks med hensyn til fibernet, som jeg har 

forstået er alle blevet kontaktet i denne uge med tilbud om at komme på, er det 

rigtigt.

Niels har efter hvad jeg har erfaret fået hjemmesiden op at køre som den skal.

Vi har været i kontakt med Per omkring køb af et areal på godt 2 ha. ned mod søen 

og er næsten i mål men desværre ikke så langt vi kunne bringe det til afstemning i 

dag. Vi har en formodning om det vil være med på næste års GF jeg tænker der vil 

være nogle spørgsmål som jeg gerne vil svare på så hvis der er nogle så kom bare 

med dem. Udgift pt 5000

Næste års Gf bliver 27/4 lidt sent pga. sen påske

Tak til grundejer og bestyrelse for godt samarbejde.

⦁ Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent.

Regnskab, budget og kontingent godkendt og vedtaget.
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⦁ Orientering om eventuelt køb af jordstykke.

Blev orienteret under beretningen

⦁ Indkomne forslag. Ingen

⦁ Valg af medlemmer til bestyrelsen.  (Ole Pedersen, modtager 

genvalg, Brian Christensen, modtager ikke genvalg, Karsten Boldt 

er indtrådt i bestyrelsen, modtager genvalg)

Ole Pedersen og Karsten Boldt valgt

⦁ Valg af revisor (Anna Lage, modtager genvalg) 

Genvalgt

⦁ Valg af suppleanter.

Henning Fris valgt.

⦁ Aktiviteter/arrangementer. 

Arbejdsdag lørdag 1/ 9 mere info kommer

Evt. 

Solveig Førrisdal foreslog der første fredag i måneden er fælles spisedag ved bål stedet 
kl. 19.00 medbringende eget mad, der var stor opbakning til forslaget.
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