
Ordinær generalforsamling Mandag d.22/10 2007 kl.19.30 på Finderuphøj skole 
 
Formanden Frede Jensen Bød velkommen med håbet om en god generalforsamling. 
 
Ad1. Bestyrelsen foreslog Kaj Jensen som dirigent, det blev godkendt af generalforsamlingen.  
Han kunne konstaterer at generalforsamlingen var lovlig varslet og ved optælling af de 28 
fremmødte var der 19 stemmeberettigede og ingen fuldmagter. 
 
Ad2. Formanden aflagde sin beretning (se vedlagte) og takkede for div. Initiativer i årets løb. 
Der var et spørgsmål vedr. sneglebekæmbelse/gift ; om der ikke vil blive gjort mere for dette ? 
Frede kunne oplyse at han stadig har lidt gift på lager som kan afhentes og at der derefter ikke 
vil blive købt mere ind på foreningens vegne, som det også tidligere er blevet oplyst. Der efter 
blev beretningen fra formanden godkendt. 
 
Ad3. Bent Jensen aflagde beretning fra Finderuphøjhallen, med lidt oplysninger vedr. 
belægning og tiltag som var blevet oplyst ved deres generalforsamling. Der ud over forklarede 
han om muligheden for at komme ud af dette repræsentantskab som vi i foreningen ikke har 
nogle fordele af alligevel. 
 
Ad4. Kasseren gennemgik regnskabet og forklarede de forskellige punkter. Egon Bak ønskede 
at der blev fremlagt et specificeret regnskab fra aktivitets udvalget, for at se hvad pengene 
bliver brugt til. Dette var der ikke tilslutning til i forsamlingen, da det i regnskabet står som et 
tilskud til dette, og der er også andre poster som ikke er specificeret ud f.eks. nyanskaffelser. 
Her efter blev regnskabet godkendt. 
 
Ad5. a. Formanden forklarede hvad disse vedtægts-ændringer gik ud på: det omhandler de 
steder i vedtægterne hvor repræsentantskabet af Finderuphøjhallen står beskrevet. Hvis vi 
skulle meldes ud af dette skulle disse punkter fjernes. Der blev stemt og enstemmig vedtaget at 
foreningen ikke længere skal have en repræsentant i Finderuphøjhallen. Dette medfører 
ændringer i vedtægterne (vedlagt) vedr. §3 + §7 stk3 punkt 3 + §8 stk5  
         b. Formanden lagde det ud til forsamlingen om der skal holdes en jubilæums-fest ved de 
40 år eller om man skal vente til de 50. Egon Bak kom med indsigelse vedr. dette punkt ; det er 
ifølge han`s oplysninger fra en advokat ikke lovligt at bruge foreningens penge til at afholde en 
fest. Der blev i forsamlingen diskuteret en del om hvorledes § 3 skal tolkes med ordlyden: 
”varetage fællesinteresser”. Man blev enig om at det en jubilæums-fest må være i alles 
interesse. Forslag til afholdelse af 40 års jubilæumsfest blev sat til afstemning og enstemmig 
vedtaget. Der blev foreslået at hæve beløbet til 5000 kr, men trukket tilbage da det ikke var 
dette beløb som var oplyst i dagsordnen. Afstemning om hensættelse af 3000 kr til jubilæum i 
det nye regnskabsår blev vedtaget med 18 stemmer for og 1 imod. Beløbs-størrelsen kan tages 
op ved næste års generalforsamling. 
 
Ad6. Kassereren gennemgik det nye budget for 2007/08 med hensættelse af penge til 
jubilæum, og dette blev godkendt af forsamlingen. 
 
 
                                                                                                                                           Vend. 



Ad7. Bestyrelsesmedlemmer på valg: der var 3 medlemmer på valg som ikke ønskede genvalg; 
formanden påpegede lige hvordan foreningens vedtægter er,(se §8 stk1) at alle medlemmer er 
pligtige til at modtage valg, men at tvinge folk giver jo ikke et godt resultat, så han håbede at 
der var frivillige til posterne. Dette var ikke tilfældet ,så Frede Jensen tager en periode mere 
sammen med Frank Pedersen, Kim Olesen og 2 nye Kurt Madsen Gråmvej 97 og Sonja Boll 
Gråmvej 81.  Som nye suppleanter blev valgt Kalle Jensen Gråmvej 11 og Kirsten Lynggaard 
Gråmvej 16. Revisor Tage Hansen og Revisor supp. Viggo Lynggaard blev genvalgt. 
 
Ad8. Aktivitets-udvalget fik også nye kræfter ind ved Karen Jakobsen Sortmvej 9 , så udvalget 
nu består af Lone- Gerda og Karen. 
 
Ad9. Egon Bak var utilfreds med de campingvogne som står ved Gråmvej 37 og mente ikke at 
bestyrelsen havde gjort nok for at få løst problemet med at trækket på vognen går ud på 
fortovet. Den nye ejer i nr 37 var tilstede og forklarede at der nu er lavet om ved 
parkeringsforholdene, så det skulle være iorden. Ellers ingen emner under Evt. 
 
  Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigent og resten af forsamlingen for 
god ro og orden. Herefter var der et fint traktement med pølsebord og kaffe. 
 
 
 
 
 
 
NB: 
Efter  et bestyrelsesmøde d. 5/11 2007. har den nye bestyrelse konstitueret sig som følger: 
 
Formand : Frede Hjort Jensen Gråmejsevej 95 
Næstformand : Kurt Bech Madsen Gråmejsevej 97 
Kasserer : Frank Pedersen Sortmejsevej 18 
Sekretær: Kim Olesen Gråmejsevej 17 
Kontakt til aktivitets-udvalg: Sonja Boll Gråmejsevej 81   
1.Supp.: Kalle Jensen Gråmejsevej 11 
2.Supp.: Kirsten Lynggaard Gråmejsevej 16 
 
 


