
                                                                                                                                         
 

Generalforsamlingen 25. juni 2016 

 

1. Valg af dirigent 

Frede Søgaard valgt. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere   

Søren og Yrsa blev valgt. 

 

3. Bestyrelsens  beretning   

Der blev efterlyst et referat fra den ordinære generalforsamling. Formanden oplyste at der ikke var 

lavet et referat. Birthe orienterede kort om forløbet på den ordinære generalforsamling. formandens 

beretning blev nedstemt af generalforsamlingen, hvorfor den siddende bestyrelse måtte gå af. 

4. Aflæggelse af regnskab 
Regnskabet var godkendt af Henning Overgaard og Frede Søgaard. Regnskabet blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

Spørgsmål om salg af den gamle traktor for kun 1500 kr. – Formanden oplyste at det var en 

beslutning truffet af den tidligere bestyrelse og dermed slut. 

5. Indkomne forslag 
Forslag vedr. pentanquebanens fremtid – Clausen ønskede 2 baner bevares. Formanden oplyser at 

bestyrelsen ønskede banen nedlagt. Et stort flertal ønskede banen nedlagt, hvilket blev vedtaget. 

Forslag om flydebro – Formanden oplyste at man ikke kan komme ud til broen, når der er ekstremt 

højvandet, bestyrelsen ønskede ikke en flydebro nu.  Spørgsmålet var også, hvem skal tage den op 

om vinteren? Flydebro blev nedstemt af en næsten enstemmig generalforsamling. 

 

6. Budget til orientering  

Kassereren oplyste at han ikke mente at der var brug for et budget 2017 - Budget 2016 var ændret 

således, at der ekstra var overført 20.000 kr. til Vej og Sti. 

 

7. Fastsættelse af kontingent  

Generalforsamlingen besluttede et uændret kontingent. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (er valgt). 

9. Valg af bestyrelse suppleanter Vej og Sti. (er valgt ) 

10. Valg af udvalgsmedlemmer til Vej og Sti (er valgt) 

11. Valg af suppleanter til Vej og Sti 



                                                                                                                                         
 

Yrsa Nielsen blev valgt for 1 år og Torben Sørensen for 2 år. 

12. Valg af revisor 

Henning Overgaard blev valgt 

13. Valg af revisor suppleant 

Anette Iversen blev valgt 

 

14. Eventuelt 

Sussane Harritz kom med et kritisk indlæg mod den nye bestyrelse, især var kritikken rettet mod 

Mogens. 

Formanden gav udtryk for at generalforsamlingen havde valgt bestyrelsen. 

Enkelte personer gjorde opmærksom på at det nu var vigtigt at bestyrelsen fik arbejdsro! 

 

Formanden takkede de tidligere medlemmer for deres indsats, også Bodil Trøsters indsats som 

dirigent på den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Formanden redegjorde for bestyrelsens beslutning om vejopretning (afvanding) af indkørslen (fra 

asfaltvejen ned til og med krydset) for at undgår de mange huller som kommer efter kraftig 

regnskyl. Vejstykket vil blive behandlet med Dustex. Plantekummerne, som vejchikane, vil blive 

udskiftet med bump. 

Rasmus fortalte om sine erfaringer med grusveje. 

Bestyrelsesmedlemmerne blev præsenteret, herunder oplyste Birte, at hun trækker sig fra 

bestyrelsen. 

 

 

 

 

 


