
 

 

Beboerforeningen for Sdr. Vedby Skovhuse 
 

Generalforsamling 26/09-2012 

Referat 
Generalforsamlingen startede med spisning kl. 18.00. Kl. 18.30 havde vi gæstevisit af vores lokale 

Hanne Søgaard fra Sdr Vedby Skovvej. Hun fortalte om sin tur til en lille Indisk landsby udsendt 

som engelsklære til en pigeklasse. Det var utroligt spændende at lytte til, for Hanne fortæller så man 

bliver helt grebet af det. Hanne havde dækket 2 borde med alle hendes oplevelser fra turen, som vi 

bagefter kunne kigge på i den korte pause inden selve generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent.  

            Christian Jensen 

 

2. Formandens beretning. 

            Er vedlagt som vedhæftet fil 

 

      3.   Kassereren fremlægger revideret regnskab.  

            Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg. Jørn Overgaard (ønsker ikke          

        genvalg) 

            Claus Rygaard ( er villige til genvalg.) 

            Valg af suppleant Lone Nielsen er på valg. (er villig til genvalg). 

            Claus og Lone blev genvalgt. Ny i bestyrelsen er Lene Sarka Ahornvænget 17. 

 

      5.   Valg af 2 revisorer (John Kuszon og Christian Jensen er på valg) Begge er                    

            villig til genvalg. Samt valg af revisorsuppleant. (Lisa Oldrup er på valg) er   

            også villig til genvalg. 

            Alle 3 blev genvalgt. 

 

      6.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

            Beløbet er det samme som sidst år kr.100.00 pr husstand og kr. 50.00 for pensionister. 

 

      7.   Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde    

            senest 7 dg. før generalforsamlingen. 

            Der var kommet 1 forslag fra bestyrelsen. Det blev enstemmigt vedtaget af       

            generalforsamlingen. Det vil fremover koste leje at låne telt, borde        

            og stole. Vores telt borde og stole er udsat for en mærkbar slidtage, og da    

            foreningen ikke har ubegrænset midler ser vi os nødsaget til, at tage leje for    

            disse ting, for forsat fremover at kunne tilbyde denne ydelse. Leje af disse ting  

            er kun for medlemmer. Hvis der ikke er plads til teltet hjemme i haven, kan  

            man hvis man har et sommerhus tage det med dertil. 

 

     8.    Eventuelt. 

            Vi henstiller til at alle i vores område fjerner ukrudt fra deres fortove. 

 

          Formand 

          Claus Rygaard Jensen 

 


