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1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet – erklæres lovlig og
beslutningsdygtig
2. Stemmetællere: De to revisorer Ove Andersen og Mogens Johansen. Opråb af navn og
parcelnummer ved formanden
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
Debat/ kommentarer/ spørgsmål til beretningen:
Nr. 43 – Ove: Er der ekstra trafik i området i tiden? Har der været tyveri/indbrud?
Kunne vi have en hjertestarter i områder – idé
Beretningen godkendes enstemmigt
4. Årsregnskab ved Benthe – kasserer (nr. 22)
Bemærkninger:
Nr. 43 - Ove: Flot
Regnskabet enstemmigt godkendt
5. Kontingentet på 500 kroner pr parcel fastholdes
6. Vedtægtsændringer:
Navnet på foreningens hjemsted ”Viborg Kommune” vedtaget enstemmigt.
Indkaldelse til generalforsamling:
Forslaget vedtaget. Fremover vil indkaldelse til generalforsamling blive udsendt via mail.
Beboere uden mailadresse modtager pr. post.
Afgivelse af stemme via fuldmagt:
Kommentarer:
Nr. 31 – Gælder fuldmagten ”Alle afstemninger”? Hvad med evt. afstemninger, der ikke er
kendt på forhånd? Alle punkter skal sendes ud.
Nr. 41 – Ændringsforslag vedtaget på sidste generalforsamling. Formuleringen skal
godkendes d.d. Ser ikke den store fare i afgivelse af fuldmagt.
Nr. 24 – Nogle forslag kan ikke sendes ud – eksempelvis valg til bestyrelse.
Nr. 8 – Man må stole på dem, man giver fuldmagt til. En form for tillid mellem de to
parter. Kan det fremgå af fuldmagten, hvad den gælder til? Ikke muligt.
Forslaget vedtaget enstemmigt
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7. Valg til bestyrelse:
Nyvalg af Henrik K Mortensen nr. 70
Genvalg af Benthe Padkjær nr. 22
Suppleant – valg af Jørgen Møller nr. 50
2 revisorer:
Siddende revisorer er genvalgt
Revisorsuppleant Herluf Christensen Nr. 1
8. Eventuelt
Nr. 39 – Jan: Hvem kan hæve penge i foreningens kasse? Kasser og formand
Nr. 8 – Per: Økonomien er oppe og vende på hvert bestyrelsesmøde.
Nr. 31 – Lene: Tak til bestyrelsen for at ville arbejdet.
Nr. 41 – Arne: Ros til arbejdet. Idé til brug af penge – branddaskere, da der mangler.
Vigtigt at det er i orden og antallet opretholdes. Er der tænkt i fællesarrangementer –
træer, fugle, urter, svampe som emne, er der noget vi kan gøre der – ture? Arne kan godt
finde person til idéen om fugletur i foråret.
Jan Kærgård nævnes som mulighed (naturvejleder). Måske han kan trække flere med.
Han kunne også nævnes i invitationen.
Nr. 68 – Erling: Angående hjertestarteren, kunne bestyrelsen tage kontakt til Robert
Skibelund Gartneri?
Nr. 43 – Ove Henriksen: Vil gerne kontakte Røde Kors og få oplysninger om evt.
hjertestarter til foreningen.
Nr. 41 : Hvornår tømmes septiktank? Næste år, det står på hjemmesiden. Tømmes efterår
– besøg Revas hjemmeside for alle informationer.
Nr. 24 – Per: Opfordring til at besøge hjemmesiden.
Nr. 43 – Ove: Ros til hjemmesiden lavet af Søren Padkjær
Generalforsamlingen suspenderes indtil kl 18.00
Vi havde derefter en god fest med 59 glade festdeltagere.
Referent Kirsten nr. 24

