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Referat af generalforsamling 
 

Afholdt den 11.03.2013 

Sted Multihuset 

Deltagere Der var 8 fremmødte 

Pkt. 1 Valg af dirigent  
Jens Würgler blev valgt 

Pkt. 2 Beretning om foreningens virksomhed: 
Formanden aflagde beretningen. Indholdet er vist på 

hjemmesiden. Tilgængeligheden til området ved Ludvigslyst blev 
drøftet og der kan evt. tænkes begrænsning for adgang med 

større både. Fx ved at placere store sten ved adgangsvejen.  
Desuden blev bademulighederne samme sted drøftet. 
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt. 

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab: 
Lise fremlagde regnskabet. Driften udviste et underskud på kr. 

3.889,26, hvilket skyldes større investeringer i bl. a. ny 
brændekløver. Økonomien er fortsat solid. 

Regnskabet er fremlagt på foreningen hjemmeside. 

Medlemssituationen er stabil med 141 medlemmmer. 

Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent: 
Bestyrelsen indstillede at kontingentet fastholdes på kr. 250 pr. 

år. Indstillingen blev vedtaget. 

Pkt. 5 Bestyrelsens forslag: 

Materielsituationen blev drøftet. I det forløbne år er indkøbt ny 
benzindreven brændekløver. Der er begrænset plads til materiel i 

depotet og vi skal derfor afholde os fra indkøb af større emner 
med mindre alternativ placering kan findes.  
Planer om indkøb af kano med transportvogn og redningsveste 

blev drøftet og vil blive gennemført i indeværende år såfremt 
økonomien tillader det. Forsikringsforhold i forbindelse hermed 

undersøges. 

Pkt. 6 Forslag, indkommet fra medlemmerne: 

Der var ikke indkommet forslag. 

Pkt. 7 Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter: 

På valg til bestyrelsen var Klaus Kirkegård samt Robert Boye. 
Begge blev genvalgt. 
Suppleanter: Esben Krogsgård og Arne Sørensen blev valgt. 

Revisor: Hans Pilegård fortsætter. 
Revisorsuppleant: Kuno Sørensen fortsætter. 
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Pkt. 8 Eventuelt: 
Et medlem forespurgte om foreningen havde mulighed for at rejse 

krav om fældning af træer på et privat område langs 
Julsøvænget. Bestyrelsen behandler dette på førstkommende 
møde.  

 
Referent: Niels Erik Jensen 


