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Referat af generalforsamling
Afholdt den

08.03.2017

Sted

Multihuset

Deltagere

Der var 14 fremmødte

Pkt. 1

Valg af dirigent
Jens Würgler blev valgt
Beretning om foreningens virksomhed:
Formanden aflagde beretningen.
Vi har gennem det forløbne år haft fokus på lokalplaner i
området: Holten/Rytterholt samt Lynggårdsvej.
Til den sidste indsendte vi bemærkning i forhold til beskyttelse af
vores vandværk.
Kommuneplanen har kun begrænsede ændringer til området.
Mest i forhold til områderne ved Ludvigslyst og byggeri nord for
Svejbæk Søvej.
Materiellet er blevet flittigt anvendt. Pladevibratoren er
hovedrepareret efter at der har været påfyldt forkert brændstof.
Udlånstiden blev drøftet og bestyrelsen vurderer om der skulle
blive behov for at begrænse udlån til højst én dag.
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.
Fremlæggelse af regnskab:
Lise fremlagde regnskabet. Driften udviste et overskud på kr.
6.176,53. Økonomien er fortsat god.
Regnskabet er fremlagt på foreningen hjemmeside.
Medlemstallet er på 176, hvilket er en stigning på 5%.

Pkt. 2

Pkt. 3

Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6

Pkt. 7

Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede at kontingentet fastholdes på kr. 250 pr.
år. Indstillingen blev vedtaget.
Forslag, indkommet fra medlemmerne:
Der var ikke indkommet forslag.
Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter:
På valg til bestyrelsen var Robert Boye og Klaus Kirkegaard.
Begge blev genvalgt.
Suppleanter: Esben Krogsgård og Arne Sørensen blev genvalgt.
Revisor: Kuno Sørensen er ikke på valg.
Revisorsuppleant: Hans Pilegård er ikke på valg.
Eventuelt:
Forslag til indkøb af materiel modtages gerne. Men vær
opmærksom på at pladsen er begrænset.
Indkøb af en lettere stor stige planlægges.

Referent: Niels Erik Jensen
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Robert Boye (Næstformand)
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Klaus Kirkegaard (Mat. forvalter)
Niels Erik Jensen (Sekretær)
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