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Referat af generalforsamling 
 

Afholdt den 09.03.2015 

Sted Multihuset 

Deltagere Der var 22 fremmødte 

Pkt. 1 Valg af dirigent  
Jens Würgler blev valgt 

Pkt. 2 Beretning om foreningens virksomhed: 
Formanden aflagde beretningen.  

Flere medlemmer udtrykte frustration over Kommunens 
tilsidesættelse af gældende lokalplaner. Der var generel 

opbakning til bestyrelsens anke og opfølgning i forhold til 
lokalplan vedr. Langdalsparken. 
Materiellet er blevet flittigt anvendt. Medlemstallet er stabilt. 

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt. 

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab: 

Lise fremlagde regnskabet. Driften udviste et overskud på kr. 
9.809,97. Økonomien er fortsat solid. 

Regnskabet er fremlagt på foreningen hjemmeside. 

Medlemstallet er på 150. 

Regnskabet blev godkendt. 

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

år. Indstillingen blev vedtaget. 
Det blev foreslået at placere en del af kapitalen i likvide 

obligationer. 

Pkt. 5 Vedtægtsændringer: 

§7 – ændringsforslaget forkastet. 
§9 – ændringsforslag vedtaget 
§10 – ændringsforslag vedtaget 

§12 – ændringsforslag vedtaget, idet der indskydes ”og afholdes 
senest 30 dage… 

§13 – ændringsforslag vedtaget, idet ”Genindmeldelse kan først 
finde sted efter 2 år” udgår. 
§14 – ændringsforslag vedtaget 

§16 – ændringsforslag vedtaget 
§17 – ændringsforslag vedtaget 

§20 – ændringsforslag vedtaget 
§21 – ændringsforslag vedtaget 
§22 – ændringsforslag vedtaget 

§23 – ændringsforslag vedtaget 
§24 – ændringsforslag vedtaget 
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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 Kirkegaard og Robert Boye 
Begge blev genvalgt. 

Suppleanter: Esben Krogsgård og Arne Sørensen blev genvalgt. 
Revisor: Kuno Sørensen fortsætter. 
Revisorsuppleant: Hans Pilegård fortsætter. 

Pkt. 8 Eventuelt: 
 

 
Referent: Niels Erik Jensen 


