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Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 

1. Valg af dirigent. 
Ronny Andresen blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 

2. Formandens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 
Beretningen godkendt – vedlagt som bilag. 
 

3. Kassereren forelægger det reviderende regnskab til godkendelse. 
Regnskab godkendt – vedlagt som bilag. 
 

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 
4.1   Povl Erik (20) 

- Fjernelse af jordvold ud for nr. 10B – Godkent – bestyrelse action. 
- Operation nabohjælp – skilt sættes op mv. – Godkendt – bestyrelse action. 

4.2   Henrik Beck (29) 
- Sponsorering til sommerfesten som i gamle dage? 
Forslaget blev drøftet og generalforsamlingen vedtog, at der afsættes kr. 2.000 
hvert andet år. Der skal dog ændres således, at sommerfest og Sankt Hans 
ikke skal afholdes i samme kalenderår. Dog vil der i år være udgifter til begge 
dele. 
 

5. Kontingentets fastsættelse og budget for 2013. 
400 kr. er fastsat for 2014 og budget blev tilrettet iht. Indkomne forslag. Herefter 
godkendt. Vedlagt som bilag. 
 

6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter: 
På valg er: 
-   Erik Olesen (nr. 66) - genvalgt 
-   Eigil Pedersen (nr. 11B) – Modtog ikke genvalg 
-  Jan Bauer Jensen (nr. 39) – Modtog ikke genvalg 
-  Jes Rosenberg (nr. 56) – trådte ud af bestyrelse 
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Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
 
- Ronny Andresen nr. 26 
- Jeanette Schmidt nr. 32 
- Ole Lyth nr. 27 
 
Suppleanter: 
- Thorbhørn Byg nr. 23 
- Povl Erik Olesen nr. 20 
 
Den nye bestyrelse består således af følgende medlemmer:  
 Ronny Andresen (nr. 26) - formand 
 Jørgen Mikkelsen (nr. 7B)  
  Jeanette Schmidt (nr. 32)  - næstformand 

Erik Olesen (nr. 66) - kasserer 
Ole Lyth (nr. 27) 
 Torbjørn Byg (nr. 23) – suppleant 
 Povl Erik Olesen (nr. 20) - suppleant 
 

7. Valg af to revisorer samt suppleanter. 
- Jørgen Martin Jensen, nr. 13B 
- Lars Østergaard-Christensen nr. 64 
- Torben Damm – nr. 18, suppleant 
 

8. Eventuelt. 
Ingen punkter under eventuelt. 

 
Der var i alt 11 husstande (14 deltagere) fremmødt til årets generalforsamling og 
dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 


