
Ahornvænget 03/10-2016 
 

Beboerforeningen Sdr. Vedby Skovhuse 
 

Generalforsamling afholdt på Lindeskovskolen 28/09-2016 
 

Referat 
 

Vi var 33 tilmeldte til generalforsamlingen som startede med smørebrød kl. 18.00.  
Det var som sædvanligt hyggeligt og samtalerne gik lystigt blandt medlemmerne.  
Selve generalforsamlingen startede kl. 19.00 og sluttede kl. 20.15 
 

1. Valg af dirigent.  
Lars Bo blev valgt og var som sædvanligt i hopla. Stort tak til Lars. 

 
2. Formandens beretning. 

            Er vedlagt som vedhæftet fil 
 

      3.   Kassereren fremlagde revideret regnskab.  
            Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. 

 
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Claus R Jensen (er villig til genvalg)   

Lene Sarka (er villige til genvalg), 
            Valg af suppleant. Grethe Madelung er på valg. (er villig til genvalg) 
            Claus, Lene og Grethe blev alle genvalgt.  

              
5. Valg af 2 revisorer: Lars Bo og Christian Jensen er på valg. Lars (er villig til genvalg)  

Christian valgte at stoppe, så der skulle findes en ny.  
Kjeld Engelhardt Sdr. Vedby Skovvej 8 blev valgt og Lars Bo blev genvalgt.  

            Valg af revisorsuppleant. Lisa Oldrup er på valg: (er villig til genvalg) Lise 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 dage før generalforsamlingen. 
 Der var ingen forslag kommet til bestyrelsen. 
 

8. Eventuelt. 
Vores sidste nye telt (5x8m) er ødelagt. Det er blevet pakket ned vådt, og er helt mørkt og 
beskidt, så det ikke kan rengøres. 
Leif fortalte at teltet ikke har været lejet ud så mange gange i det forløbne år, så behovet 
for et nyt telt var ikke lige om hjørnet. 
Generalforsamlingen gav bestyrelsen lov til at købe et nyt telt hvis behovet senere skulle 
opstå. 
 
Der er for mange høje træer på cykelstien og de samler rågerne til sig. Der er blevet 
konstateret mange kolonier af disse fugle herude, så bestyrelsen blev opfordret af 
generalforsamlingen til, at henvende sig til kommunen for at få stynet disse træer. 
 
Der blev spurgt ind til et julearrangement hvor eventuelt gløg og æbleskiver kunne indgå. 
Vi havde en glimrende tur til Globen i Holeby sidste jul hvor der blev serveret gløg og 
æbleskiver. 
Bestyrelsen vil gøre hvad de kan for at opfylde generalforsamlingens juleønske. 
              
Formanden takkede alle fremmødte for en dejlig aften, samt sin bestyrelse for et godt 

            samarbejde i det forløbende år. 
 
          Formand. Claus Rygaard Jensen.      


