
1) Valg af dirigent. 
 

2) Formandens beretning for det forløbne år. 
 

3) Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse, med underskrift af to revisorer 
 

4) Indkomne forslag 
 

a) Vedtægtsændringer  
i)  § 8: Generalforsamlingen afholdes inden 31.marts. (nuværende er det inden udgangen af 

februar)  
ii)  § 8: Indkaldelse til generalforsamling indvarsles 4 ugers varsel. (nuværende 6 uger). 
iii)  § 8: Indkomne forslag senest 2 uger før generalforsamling. (nuværende 4 uger) 

iv)  § 14: Inden 31. januar afleveres regnskabet og revisorer tilbagesender inden 28. februar. 
(nuværende er det 10.jan. og 31.jan) 

v)  § 10: Ændre formulering “Sekretæren skal lave referat, over alle møder og 
generalforsamlingen og referatet skal godkendes (underskrives) af alle tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer.” (ændres fra “Sekretæren skal føre forhandlingsprotokol over alle 
møder og generalforsamlinger og protokollen skal undertegnes af alle tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer.”) 

b) Nye legepladser 
i)  Skal der etableres en arbejdsgruppe til etablering af ny legeplads? Gruppens indledende 

opgave vil være at undersøge pris og komme med forslag til placering og evt. mulighed for 
finansiering via fonde eller lign. (Stemmes der for, nedsættes gruppen på generalforsamlingen) 

 
c) Honorering af bestyrelsen 

i)  Pga. det har vist sig svært at få frivillige til at drive bestyrelsen, foreslås det at bestyrelsen 
honoreres. Der er lagt op til at formand og kassér fritages fuldt for kontingent, og resten af 
bestyrelsen betaler ½ kontingent. Der stemmes for/imod. 

 
d) Anvendelse af grønne områder 

i)  Der er kommet et par henvendelser vedr. hvordan vi bruger de fælles grønne arealer. Der 
lægges op til en debat om brugen af fællesarealer, herunder til parkering og beplantning ud for 
egen grund. 

 
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år samt ændring af betalingsfrist. 

a) Betalingsfristen ændres til 1. marts 
 

6) Valg af kasserer 
a) Muller Hansen, nr. 43 er på valg 

 
7) Valg af bestyrelsesmedlem 

a) Jørgen Christensen, nr. 4 er på valg 
 

8) Valg af suppleant - som vælges for to år 
a)  

 
9) Valg af en revisor – som vælges for to år 

a) Revisor Anders Pørksen, nr. 39 er på valg 
 

b) Revisorsuppleant Birthe Wøjcik, nr. 24 er på valg 
 



10) Eventuelt 


