
Ahornvænget 07/10-2017 

 
Beboerforeningen Sdr. Vedby Skovhuse 

 

Generalforsamling afholdt på Lindeskovskolen 04/10-2017 

 

Referat 

 
Vi var 30 som havde tilmeldte sig til spisning og generalforsamlingen.  

Der var en fin stemning og snakkelyst blandt  medlemmerne under spisningen.  

Selve generalforsamlingen startede kl. 19.00 og sluttede kl. 20.00 
 

1. Valg af dirigent.  

Jørgen Hansen blev valgt og var en fremragende dirigent. Stor tak til Jørgen. 

 

2. Formandens beretning. 

            Er vedlagt som vedhæftet fil 

 

      3.   Kassereren fremlagde revideret regnskab.  

            Regnskabet blev godkendt, som sædvanlig uden anmærkninger. 

 

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Arleth (er villig til genvalg)   

Leif Hansen (er villige til genvalg) og Kaj Balle ( er villig til genvalg) 

            Valg af suppleant. Grethe Madelung. (er villig til genvalg) 

            Jørgen, Leif, Kaj og Grethe blev alle genvalgt.  

              

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

Kjeld Engelhardt. Kjeld ( er villig til genvalg) 

Lars og Kjeld blev genvalgt.  

            Valg af revisorsuppleant. Lisa Oldrup er på valg: (er villig til genvalg) Lisa blev genvalgt.    

         

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

            Bestyrelsen havde et forslag til ændring af kontingentet. 

            Pensionister 100 kr. pr. husstand. Medlemmer 150 kr. pr. husstand. 

            Begrundelserne for en forhøjelse er ikke svære at få øje på. Kontingentet er ikke blevet   

            reguleret i over 40 år, og det stiller efterhånden store krav til vores kasserers kreativitet at 

            få regnskabet til nogenlunde at balancere. Lidt flere midler i vores slunkne pengekasse vil 

              også give foreningen mulighed for at lave nogle flere arrangementer, som f. eks.  

              sommerens vinsmagning. 

              Der var et modforslag fra medlemmerne. 

              Ens betaling for alle medlemmer 150 kr. pr. husstand. 

              Der måtte en afstemning til på de to forslag. 7 stemte for bestyrelsens forslag og 23 

             stemte for medlemmernes forslag. 

             Konklusion. Det fremtidige kontingent er 150 kr. pr. husstand for alle medlemmer. 

 

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

            dage før generalforsamlingen. Ingen forslag. 

 

8. Eventuelt. Conny & Tommy havde nogle gode ideer til at styrke sammenholdet i 

lokalområdet og nogle oplæg til arrangementer i foreningen. Uddybende herunder.  

            Lokale arrangementer i vores udmærkede telt er meget velkommen, det kunne være 

            slægtsforskerforeningen kunne lokkes en tur forbi, og fortælle om arbejdet med at  

            finde sine slægtninge. 

            Det kunne være et foredrag - mange beboere har måske oplevet et eller andet, det kan være 

            en spændende ferie - et spændende arbejde el. En spændende hobby, som kan deles ud af. 

            Vi kunne også arrangere en dag med -besøg din nabo og spis med - på den måde kommer vi 

            alle automatisk til at passe på vort område og hinanden. 

 

 



Vi har et rigtigt dejligt område at bo i, somme tider med " havudsigt " men altid med en dejlig skov 

 i gåafstand, den kan bruges hele året. 

Essensen er at vi sammen kan gøre vort område til det mest attraktive sociale område at bosætte sig  

i, hvis vi vil. 

 

Lisa Oldrup gjorde foreningen opmærksom på, at nede for enden af Sdr. Vedby Skovvej var 

grenene fra træerne begyndt, at hænge ud over vejen, og der var også en masse haveaffald som 

var smidt i skoven. 

Bestyrelsen vil kontakte Orupgård Gods som ejer skoven. 

 

Vi har rigtig mange råger herude, og vi vil selvfølgelig ikke have dem til at bygge rede. 

Hvis der opstår kolonidannelse af råger skal man henvende sig til foreningen, som så kontakter 

kommunen. Der skal være tale om flere reder end kun en før kommunen vil gøre noget. 

 

              

Formanden takkede alle fremmødte for en god og dejlig aften, samt sin bestyrelse for et godt 

samarbejde i det forløbende år. 

 
Formand. Claus Rygaard Jensen. 


