
Referat Generalforsamling den 29. marts 2017 

 

Deltagere: 16 medlemmer, herunder Borgerforeningens bestyrelse. 

Dirigent: Ole Kaspersen 

Referent: Annette Rieva 

 

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Formandens beretning godkendes 

- Fremgang af medlemmer fremhæves 

- Velfungerende Handyteam 

- Godt samarbejde med skole og HFO 

 

Godkendelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet godkendes og det understreges at foreningen forsøger at holde udgifterne på et 

minimum. Foreningen kan løbe rundt for ca. 750,- kr. årligt på grund af valg af rentable løsninger. 

Indkomne forslag. 

Vedtægtsændringerne fra formanden kan ikke effektueres, da der ikke er nok fremmødte på trods af 

to medbragte fuldmagter. 

Fastsættelse af kontingent. 

Der er enighed om at kontingentet forbliver 100,- kr. årligt pr. familie og 50,- kr. ved enkelt 

medlemskab. Dette beløb kan sættes ned, hvis der kommer stort overskud på kontoen, da det ikke er 

meningen at køre med store summer i overskud. 

Valg af valgbar bestyrelse. 

Daisy Nielsen, Nadja Nordmaj og Annette Rieva er valgt ind i bestyrelsen. 

Valg af revisor. 

Kirsten Aarup er valgt. 

 



 

 

Eventuelt. 

Der var en god dialog omkring tiltag for det kommende år i Borgerforeningen, de er listet op i det 

efterfølgende: 

- Kåring af årets hus (husk kriterier) 

- Orienteringsløb i skoven 

- P plads foran købmanden, i den forbindelse kigge på den grønne tråd 

- Naturture 

- Den grønne tråd skal på hjemmesiden efter Annette og Susan m.fl. har kigget på 

den 

- FDF dele Pamflet ud sammen med lodsedler + opslag i Smedens hus og kirke + 

Lykkesholm opslagstavle 

- Vi skal have lavet Pamfletten 

- Byde nye velkommen i området, evt. i forbindelse med at børn meldes ind i 

institutionerne. 

- Fælles aften for foreningerne 

- Evt. mail ud om Borgerforeningen på forældreintra. 

- Stor skærm på Kulsviergården 

- Bakke op omkring Kongernes Nordsjælland 

- Pilgrimstur – Alsønderup en del af den? Anni Fog undersøger dette.  

- Deltage i hinandens generalforsamlinger og bakke hinanden op som foreninger. 

 

 

 


