
Ahornvænget 09/10-2018 

 
Beboerforeningen Sdr. Vedby Skovhuse 

 

Generalforsamling afholdt på Lindeskovskolen 03/10-2018 

 

Referat 

 
Der var 29 som havde tilmeldte sig til spisning og generalforsamlingen.  

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

Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og sluttede kl. 20.00 
 

1. Valg af dirigent.  

Jørgen Hansen fik genvalg fra sidste år.  

 

2. Formandens beretning. 

            Er vedlagt som vedhæftet fil 

 

      3.   Kassereren fremlagde revideret regnskab.  

            Regnskabet blev godkendt, uden anmærkninger. 

 

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:   

            Claus R Jensen (er villig til genvalg)   

Lene Sarka (genopstiller ikke) og Grethe Madelung ( er villig til genvalg) 

            Claus blev genvalgt. Grethe blev nyvalgt til bestyrelsen. 

            Valg af ny suppleant i stedet for Grethe blev Kjeld Engelhardt fra Sdr. Vedby Skovvej     

          

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

Lars blev genvalgt.  

            Valg af ny revisor, Merethe Madsen Askevænget 4.  

            Revisorsuppleant. Lisa Oldrup er på valg: (er villig til genvalg) Lisa blev genvalgt.        

 

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

            dage før generalforsamlingen.  

            Der var et forslag fra bestyrelsen. 

            Vi har et telt tilbage som har været lånt ud 1 gang i år. Vi må desværre sige da vi rejste det 

            før vores vinsmagning, så det ikke for godt ud. Et sidestykke var jordslået og velcrolukket 

            var fyldt med græstørv, så man dårligt kunne lukke det sammen. Det er bare ikke i orden at 

            behandle det på den måde. 

            Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen er at, vi fremover ikke låner teltet ud mere, men 

            kun bruger det intern når vi selv holder noget. 

            Ca. 90 % stemte for bestyrelsens forslag, så teltet bliver ikke lånt ud mere. 

                 

  

8. Eventuelt.  

Vores røde postkasse som stod ved siden af vores tavle på Sdr. Vedby Skovvej er taget ned. 

Claus undersøger hos Post Nord hvorfor. 

 

Tak til Jørgen Hansen for hans rolle som dirigent og for at skabe god ro og orden.              

            Formanden takkede medlemmerne for en god og dejlig aften, og sin bestyrelse for et godt 

            samarbejde i det forløbende år. 

 
Formand. Claus Rygaard Jensen. 


