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Referat af generalforsamling 
 

Afholdt den 29.03.2021 

Sted Teams 

Deltagere Der var 7 deltagere 

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  
Kommuneplan for perioden 2020-2032, hvor der for vores område 

særligt er tale om udlægning af nyt boligområde øst for 
Lynggårdsvej. SG har indsendt høringssvar, der tager afstand fra 
forslaget grundet indgreb i de grønne områder samt 

trafikforholdene. Forslaget er taget af bordet. Dels på grund af 
mange indsigelser og dels på grund af indsigelse fra 

Miljøstyrelsen. 
Materiellet er vedligeholdt og stadig flittigt udlånt. Husk rengøring 
efter brug. Der er indkøbt rækværk til stilladset. 

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

Skt. Hans blev aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. 
Der er udsendt tre nyhedsbreve i årets løb. 

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab: 
Lise fremlagde regnskabet. Driften udviste et overskud på kr. 
17.398,90. Dette skyldes særligt at det ikke har været muligt at 

afholde Skt, Hans og dels at der ikke har kunnet afholdes andre 
arrangementer. 

Økonomien er fortsat god. Egenkapitalen er på kr. 76.347,94. 
Dette er mere end bestyrelsen mener er hensigtsmæssigt. Vi skal 
ikke øge formuen. 

Det blev drøftet og Bestyrelsen vil kigge grundigt på materiellet 
og evt. fremrykke reparationer/investeringer. 

Regnskabet er fremlagt på foreningen hjemmeside. 
Medlemstallet er stabilt med 180 medlemmer. 

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: 
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Der var indkommet forslag om skærpelse over for medlemmer, 
der ikke afleverer materiellet i ordentlig stand. 

Der er enighed om, at det er nogle få medlemmer, der ikke 
rengør ordentligt og melder om skader. 
Vedtægterne sanktionsmuligheder indskærpes i næste 

nyhedsbrev. 
Ordlyden omkring misligholdelse blev drøftet. Begrebet omfatter 

ikke nedbrud som følge af slid. Kun ved forkert brug eller vold 
mod udstyret.  
Muligheden for en elektronisk kalender blev drøftet og tages i 

overvejelse af Bestyrelsen. Der er både fordele og ulemper. 
Desuden beder vi om at der både noteres tlf.nr. og adresse ved 

reservationer. Det gør det nemmere at spore hvis der mangler 
udstyr og at gå tilbage hvis der er skader. 

Pkt. 8 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 genvalg. 

Pkt. 9 Eventuelt: 
Ingen bemærkninger 

 
Referent: Niels Erik Jensen 
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