
    Ordinær generalforsamling Mandag d. 25/10 2010 på Finderuphøj skole 

 
Formanden startede med at byde velkommen til de i alt 20 fremmødte incl. Bestyrelsen. 

 

Ad1. Bestyrelsen foreslog Erik Madsen som dirigent og forsamlingen godkendte dette. Han kunne  

         konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet. 

 

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

 

Ad3. Kasseren gennemgik regnskabet, som blev rost af forsamlingen og der efter godkendt. 

 

Ad4. Formanden gennemgik forslaget vedr. at nedsætte et udvalg til at stå for foreningens 40 års 

         jubilæum d. 31/8 2012 . Der blev spurgt i forsamlingen om der var frivillige som ville påtage 

         sig denne opgave, og følgende meldte sig : Svend Åge Laursen Sortmejsevej 17 – 

         Gerda Dalmose Gråmejsevej 10  og  Erik Madsen Sortmejsevej 5. 

          Disse 3 og bestyrelsen vil i samarbejde lave en plan for jubilæet. 

 

Ad5. Kasseren gennemgik næste års budget, og kontingent som blev godkendt af forsamlingen. 

 

Ad6. Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg ,og det blev genvalg til Frank Pedersen og Kim  

         Olesen. Det blev også genvalg til de 2 suppleanter Kirsten Lynggaard og Lone Jørgensen. 

          Revisor Tage Hansen og Revisorsuppleant Viggo Lynggaard blev også genvalgt. 

 

Ad7. Under evt. blev det indskærpet, at hundeluftning ikke skal foregå på legepladsen, da der  

         ofte findes efterladenskaber på området.  Bestyrelsen rettede også en stor tak til Kalle i nr 11 

         som altid velvilligt opstiller og holder bålvagt til sct. Hans. Formanden sluttede mødet med at  

         rette en tak til de 3 som meldte sig til jubilæums udvalget, derefter en tak til dirigenten og  

         resten af forsamlingen for god ro og orden. Mødet blev afsluttet med et mindre traktement og 

         kaffe. 

  

Efter det første bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig som følgende: 

 

Formand: Frede H. Jensen Gråmejsevej 95 

 

Næstformand: Kurt B. Madsen Gråmejsevej 97 

 

Kasserer: Frank Pedersen Sortmejsevej 18 

 

Sekretær: Kim Olesen Gråmejsevej 17 

 

Bestyrelsesmedlem: Bjarne S. Rasmussen Gråmejsevej 109 

 

1. Suppl.: Kirsten Lynggaard Gråmejsevej 16 

 

2. Suppl.: Lone Jørgensen Gråmejsevej 11 

 

 

 

 

HUSK vores hjemmeside : www.gf-bakkegaarden.dk   

 

 

http://www.gf-bakkegaarden.dk/

