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Referat af generalforsamling 
 

Afholdt den 12.03.2018 

Sted Multihuset 

Deltagere Der var 18 fremmødte 

Pkt. 1 Valg af dirigent  
Jens Würgler blev valgt 

Pkt. 2 Valg af referent 
Niels Erik Jensen blev valgt 

Pkt. 3 Beretning om foreningens virksomhed: 
Formanden aflagde beretningen.  

Vi har i det forløbne år arbejdet med opfølgning på strukturplanen 
og fulgt lokalplaner og Kommuneplanen. Hvor det har været 

relevant, har vi på vegne af foreningen indsendt bemærkninger 
under hensyntagen til foreningens bredde.  
Materiellet er vedligeholdt og der har ikke været store 

enkeltstående investeringer. Der har ikke været indmeldt behov 
og pladsen er begrænset.  

Forsikring af materiellet er fravalgt, da det vil være dyrt og 
dækning tvivlsom på grund af aflåsningen. 
Skt. Hans har igen været velbesøgt. 

Der er formidlet tilbud om tilslutning til bredbånd ved Eniig. Hvis 
medlemmer ikke har modtaget tilbud, kan de stadig henvende sig 

til Eniig og vil være omfattet af rabataftalen. 
Der har været arbejdet med nabohjælp og hvis det ønskes til 
erfaringer videregives. 

Et medlem påminder om at man husker at rengøre traileren efter 
brug. Det kunne jo være at den næste skulle flytte rene møbler. 

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab: 
Lise fremlagde regnskabet. Driften udviste et overskud på kr. 

4.772,84. Økonomien er fortsat god. Egenkapitalen er på kr. 
66.284. 
Regnskabet er fremlagt på foreningen hjemmeside. 

Medlemstallet er stabilt på 176. 

Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent: 
Bestyrelsen indstillede at kontingentet fastholdes på kr. 250 pr. 

år. Indstillingen blev vedtaget. 

Pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen. 

Pkt. 7 Forslag, indkommet fra medlemmerne: 

Der var ikke indkommet forslag. 

Pkt. 8 Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter: 

På valg til bestyrelsen var Henrik Felding, Lise Dybkjær og  
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Niels Erik Jensen. 
Alle blev genvalgt. 

Suppleanter: Esben Krogsgård og Arne Sørensen blev genvalgt. 
Revisor: Kuno Sørensen gen valg. 
Revisorsuppleant: Hans Pilegård genvalg. 

Pkt. 7 Eventuelt: 
Forslag til indkøb af materiel modtages gerne. Men vær 

opmærksom på at pladsen er begrænset. 
Der mindes om at foreningen har 40 års jubilæum juni 2019. 

Bestyrelsen tænker på evt. afholdelse af arrangement i denne 
anledning. 
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