
Ordinær generalforsamling Mandag d.22/10 2012 på Finderuphøj skole 

Formanden startede med at byde velkommen til de 38 fremmødte incl. bestyrelse. 

Ad1. Bestyrelsen foreslog Michael Sills og da der ikke var andre forslag, blev han valgt.  Han 
takkede for valget og kunne starte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig 
varslet. Der blev optalt stemmeberettigede; som var 24 stk og der udover 1 fuldmagt, i alt 25. 
Her efter gav han ordet til formanden. 

 

Ad2. Formanden aflagde sin beretning ( se vedlagte ) som blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

 

Ad3. Kasseren forelagde regnskabet for 2011-2012, og dette blev godkendt af forsamlingen. 

 

Ad4a. Bestyrelsen fremlagde sit oplæg/forslag til renovering af vores fælles legeplads, ifølge 
det medsendte (bilag1) , dette førte til en del snak frem og tilbage , især priserne. Der blev 
spurgt til om det var muligt at lave det etapevis, men forsamlingen blev enig om at dette vil 
fordyre den samlede pris, hvis firmaet skulle komme flere gange + godkendelse osv.  
Priserne som er ca, vil også indebære en del frivillig arbejde fra foreningens medlemmer.   
Der blev spurgt til en forsikring  af legepladsen, hvis en skulle komme til skade under 
benyttelse af pladsen; dette menes at være på plads, men bliver tjekket af bestyrelsen. 
Forslaget blev sat til afstemning af 2 gange: 1.afstemning, skal vi have en legeplads eller ej; 
for eller imod ? Der blev ved skriftlig afstemning følgende resultat: 23 for og 2 imod en ny 
legeplads.  Samtalen faldt nu på, hvor stor/dyr skal pladsen så være og hvordan skal den 
indrettes ? Der blev bestemt at nedsætte et udvalg, som ud fra det max beløb, som 
generalforsamlingen stemmer for (forslag 1 eller3) skal lave et oplæg til pladsens 
udformning. Der blev fra forsamlingen tilbudt at fremskaffe en billig stolpe til at lave en ny 
vippe af. Da ekkohøj skal lukke, blev det foreslået at se på deres redskaber, om der evt. var 
mulighed for at købe nogle af dem, hvis de er brugbare. Dette bliver op til det nye udvalg at 
se på. Her efter blev det sat til skriftlig afstemning, om det skal være forslag 1 til ca 93.000 kr 
eller forslag 3 til ca 160.000 kr som udvalget skal arbejde efter. Resultatet blev : forslag 1), 2 
stemmer og forslag 3), 23 stemmer. Så det nye udvalg har nu noget at gå efter og man 
regner med at hvis alt går vel, skulle det være muligt at se den nye plads til foråret.              
Det nye udvalg, på pt. 4 personer består af: fra bestyrelsen, Michael Kvistgaard + Gitte – 
Sonja og Else-Marie. 

 

Ad4b. Forslagsstilleren uddybede sit forslag, der skulle forhindre at der var tvivl om hvad §3 
dækker over, med hensyn til hvordan foreningens penge må bruges. Formanden klargjorde 
for bestyrelsens indstilling til at ændre i vedtægternes §3. Han henviste til at der tidligere er 
blevet afholdt jubilæums-fester og andre samvær, i foreningens 40 års levetid uden 
problemer, så derfor er der ingen grund til at ændre i vedtægterne. Fra forsamlingen blev 
der også gjort opmærksom på, at §3 er tinglyst på foreningens parceller, og kan derfor ikke 



ændres. Derfor blev forslagsstilleren opfordret til at trække sit forslag tilbage.  Der kom en 
del diskussion omkring tolkning af §3, og hvorvidt disse forholdsvis små beløb, som er blevet 
brugt til disse ting, er helt ok i en forening som vores. Forsamlingen blev enig om, at teksten i 
denne paragraf dækker fint over den måde, som foreningen bruger pengene. Det endte med 
at forslagsstilleren trak sit forslag tilbage. 

 

Ad5. Kasseren fremlagde budget for 2012-2013, men som nu bliver revideret, pga pengene 
til den nye legeplads. Det reviderede budget blev godkendt og medsendes dette referat. 

 

Ad6. Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, som ikke ønskede genvalg. De 2 nye som blev 
valgt ind er: Jørgen Schmidt Hansen og Gitte Krog.  Begge suppl. Kirsten Lynggaard og Bent 
Jensen modtog genvalg, det samme gjorde revisor; Tage Hansen og Revisor suppl. Viggo 
Lynggaard. Den nye bestyrelse konstituerer sig ved det første bestyrelsesmøde. 

 

Ad7. Under evt. blev der spurgt ; om det er okay at parkerer på fortovene i området ?   Dette 
er et nej , ifølge vedtægterne og kommunens bestemmelser. Der skal fra 
generalforsamlingen henstilles til at foreningens medlemmer HUSKER dette.   Der blev også 
gjort opmærksom på at, medlemmerne skal sørge for at træer og buske som hænger ud over 
fortov og vej, bliver klippet. En henstilling til hundeluftere; husk at fjerne efterladenskaber.  
Når det bliver vinter, så parker fornuftigt, så vores snerydder kan komme forbi med sine 
maskiner, uden at risikerer at ramme bilerne. På forhånd tak. 

  

Formanden sluttede af med at takke for, en god og rolig generalforsamling. Her efter var 
foreningen vært ved et mindre traktement. 

  

 


