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Referat af generalforsamling 
 

Afholdt den 17.08.2020 

Sted Multihuset 

Deltagere Der var 7 fremmødte 

Pkt. 1 Valg af dirigent  
Jens Würgler blev valgt. Dirgenten bemærkede at 

generalforsamlingen pga. Coronaen ikke er afholdt til den i 
vedtægterne fastlagte tid. 

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 lokalplanen for området på 
Thøgers mark. Og vores bemærkninger er til dels imødekommet- 
Grønne kiler bibeholdes og der opsættes ikke telemast. 

Nu forestår en kommende Kommuneplan for perioden 2020-2032, 
der netop er sendt i høring.  

Konsekvenser for Svejbæk blev drøftet. 
Materiellet er vedligeholdt og stadig flittigt udlånt. Husk rengøring 
efter brug. Der er indkøbst tæpperenser og stubfræseren er solgt. 

Forsikring af materiellet er fravalgt, da det vil være dyrt og 
dækning tvivlsom på grund af aflåsningen. 

Skt. Hans har igen været velbesøgt. 
Desuden blev afholdt et velbesøgt jubilæumsarrangement med en 
god guidet rundtur i det gamle Svejbæk. 

Der er udsendt tre nyhedsbreve i årets løb. 

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab: 

Lise fremlagde regnskabet. Driften udviste et underskud på kr. 
5.695,59. Der er brugt ca. Kr. 5.000 ekstra på 

jubilæumsarrangementet. 
Økonomien er fortsat god. Egenkapitalen er på kr. 58.949. 
Regnskabet er fremlagt på foreningen hjemmeside. 

Medlemstallet er let stigende. 192 mod tiligere 179. 

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. 
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Pkt. 8 Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter: 
På valg til bestyrelsen var Henrik Felding, Lise Dybkjær og Niels 

Erik Jensen. 
Alle blev genvalgt. 
Suppleanter: Esben Krogsgård og Arne Sørensen blev genvalgt. 

Revisor: Kuno Sørensen genvalg. 

Pkt. 7 Eventuelt: 

Ingen bemærkninger 
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