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1. Fremmødte: Nummer 34, 76, 16, 40, 33, 41, 43, 72, 82, 68, 62, 45, 31, 26, 12, 22, 11, 
25, 19, 38, 21, 56, 1, 15, 70, 23, 24 

2. Valg af ordstyrer/dirigent Herluf nr. 1. Generalforsamlingen åbnes som lovlig varslet iføl-
ge vedtægter og indkaldelse og er hermed beslutningsdygtig. 

3. Stemmetællere er Marianne nr. 72 og Per nr. 24 

4. Bestyrelsens beretning ved næstformanden.  

• Der er opsat en bænk området ved Tyrebækken. Bænken er lavet af Benthe nr. 22. 

•  Branddaskerne er fornyet. 

•  Indkøb af hjertestarter er sat i bero, da der først skal findes 5 fastboende kontaktperso-
ner, der skal uddannes i brug, og som vagtcentralen kan ringe til.  

          Kommentar og drøftelse vedrørende beretningen: 

•  For på forhånd at kunne tage stilling til bestyrelsens beretning, foreslås det, at denne 
offentliggøres inden generalforsamlingen. Et forslag er at lægge kopier på bordene, før 
generalforsamlingen begynder eller sætte den på hjemmesiden. 

•  Der efterlyses mere kommunikation fra bestyrelsens side, eksempelvis gennem nyheds-
breve. Der blev udtrykt ønske om at referat fra bestyrelsesmøder bliver lagt på forenin-
gens hjemmeside. For ikke at skulle vente på bestyrelsens underskrifter af referater, kan 
de med påskriften:  ”Afstemt med bestyrelsen” lægges på hjemmesiden uden under-
skrift. Der blev i indeværende regnskabsår afholdt 3 bestyrelsesmøder. 

• Kommentar vedrørende branddaskere om at oliere dem, da dette vil forlænge levetiden. 

• På spørgsmål om vedligeholdelse af stikvej ved nummer 11 oplyses, at stubbe og buske 
fjernes, og at vejen får en bredde på 10 meter.  Arbejdet skulle have været færdigt, 
men er forsinket grundet indgiven klage til kommunen og efterfølgende besigtigelse. Der 
er pt ingen nøjagtig dato for færdiggørelsen.  

•  Planen for arbejdet ved Tyrebækken besluttet på generalforsamling 2015 er sat i værk. 
Der gives ros til arbejdsgruppen (Kurt, Preben og Søren), der har stået for arbejdet med 
oprydning og nyplantning. Næste fase af projektet fortsætter til efteråret. Er andre in-
teresserede i at deltage, er de meget velkomne. Henvendelse til Kurt nr. 34. 

•  Der efterlyses mere info omkring projekter i området, eksempelvis omkring de bygge-
materialer, der pt ligger ved stamvejen. Alle informationer og billeder af fælles interesse 
kan fremsendes til Søren nr. 22 (sorpax@gmail.com, tel. 8668 3663), som vil lægge dem 
på hjemmesiden. 

•  Vedrørende hjertestarteren vil nr. 34, 45 og 56 gerne melde sig som kontaktpersoner. 
Der tilbydes kursus i brug af hjertestarteren. En mulighed kunne være at alle interesse-
rede kunne følge kurset. Der efterlyses fortsat 2 kontaktpersoner (henvendelse til besty-
relsen). Bestyrelsen vil overveje at spørge boligejere på Skibelundvej, som evt. kontakt-
personer. OBS på mobildækning  i området. Hjertestarteren placeres ved vej nær nr. 23. 

• Beretningen godkendes enstemmigt af Generalforsamlingen 

5. Regnskab og budget – er udsendt som bilag til alle i foreningen. 

Regnskabet, som er underskrevet af revisorerne, fremlægges af kasseren.  
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Budget fremlægges af kasseren. Kontingentet fastholdes på 500 kr. Udgiften til hjer-
testarter på ca. 25.000 kr. tages af kassebeholdningen. 

           Kommentarer og spørgsmål til regnskab og budget: 

•  Udgifterne til vedligholdelse af vejen har været lavere end det afsatte beløb, da plan-
lagte opgaver blev forsinkede ligesom der ikke har været udgifter til snerydning. For det 
kommende år er beløbet hævet til 10.000 kr, hvilket overvejende skyldes det store pro-
jekt med opfyldning af vejen til nr. 11. 

• Kontingentforhøjelsen i sin tid på 150 kr. jf. referat fra GF 2006 blev de efterfølgende år 
brugt til en større oprydning på de grønne områder. De grønne områder vedligeholdes nu 
efter behov. Der efterspørges vedligeholdelse af stierne. Vedligeholdelse af stierne ned 
til Tyrebækken er lodsejernes ansvar. Kurt Fisker har efterfølgende oplyst, at han allere-
de er i gang med buskrydderen på de nævnte stier. Er der andre ønsker om tiltag på de 
grønne områder, kan konkrete forslag fremsættes til bestyrelsen. 

• Tilfredshed med kontingentet og det ”man får for pengene”. 

      Regnskabet enstemmigt vedtaget. 

6. Indkomne forslag til dagsorden. 

Der er ingen indkomne forslag til behandling 

Kommentarer i øvrigt: 

Husk at emner behandlet under Eventuelt IKKE kan føre til en egentlig beslutning på ge-
neralforsamlingen. Medlemmerne opfordres derfor til, så snart de har et ønske eller for-
slag - gerne i løbet af året - at fremsende forslag til behandling på den kommende gene-
ralforsamling, hvor der så kan træffes en beslutning. Ifølge vedtægterne skal forslag til 
behandling på generalforsamlingen indsendes senest 1. maj. 

Flere kommentarer vedrørende et festudvalg i foreningen. Der nævnes Skt. Hans og an-
dre fælles sammenkomster. Der blev opfordret til at genetablere et festudvalg, og  Mari-
anne nr. 72 melder sig til at arbejde videre hermed. Arbejdet koordineres med bestyrel-
sen. 

7. Valg 

Bestyrelsen på valg er: 

Benthe Padkjær nr. 22 kasser – genvalgt 

Preben Bøje nr. 72 – genvalgt 

Henrik Kilberg Mortensen nr. 70 – genvalgt 

Bestyrelse – suppleant på valg er: 

Jørgen Møller nr. 50 – genvalgt 

Revisor på valg er: 

Over Andersen nr 31 – genvalgt 

Mogens Johansen nr. 62 – genvalgt 

Revisorsuppleant på valg er: 
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Per Dyrholm nr. 28 – genvalgt 

8. EVT  

• Præsentation af bestyrelse på opfordring 

• Opfordring til at referat fra generalforsamling bliver mere forklarende, så også med-
lemmer, der ikke var til stede, kan forstå det. 

•  Forslag om ture i området. Arne nr. 41 afventer udspil fra bestyrelsen, han vil fortsat 
gerne stå for turene.       

• Opfordring til at kalde et festudvalg for ”Fest- og aktivitetsudvalg” 

• Der er tur til Tyrebækken for præsentation af fornyelsesprojektet søndag 26.6.2016 kl. 
10. Mødested ved Søren og Benthe nr. 22. 

            Generalforsamlingen suspenderes 

Referent: Kirsten Harbøll, sekretær 

  

               

              

             


