
Sommer 1996 

Formand Flemming Lönqvist 
bød velkommen til den ordinære 
generalforsamling. 
Dagsorden: 
      1:   Valg af dirigent 
      2:   Formandens beretning 
      3:   Regnskab 
      4:   Forslag fra bestyrelsen 
      5:   Forslag i øvrigt 
      6:   Valg til bestyrelsen 
      7:   Valg af suppleanter 
      8:   Valg af revisorer 
      9:   Eventuelt 
Ad pkt. 1 
Bestyrelsen foreslog Peter An-
dersen som dirigent. Morten 
blev enstemmigt valgt og kon-
staterede generalforsamlingens 
lovlige indvarsling. 
Der var fremmødt 20 stemme-
berettigede parceller - ingen 
fuldmagter. 
Ad pkt. 2: 
Udover den med indkaldelsen 
udsendte skriftlige beretning, 
supplerede formanden, at det 
havde været svært at få entre-
prenøren (Erik Svendsen) til at 
klare arbejdet med beskæring 
og udlægning af perlesten på 
stien mod Østervej. Årsagen 
hertil var megen travlhed hos 
ham i forhold til at hans tilbud 
var sat lavt, mod at vi kunne 
vente til en "rolig" periode. Den 
hårde vinter og kraftige snefald 
gjorde ikke betingelserne bedre. 
Kommunen har lovet at vores 
vejskilte ville blive ordnet om-
kring Påske i år. 
Kommentarer til beretning:  
Der var forslag om at få placeret 
vejskiltene på høje standere. 
Man må nok forvente (grundet 
kommunens økonomi), at de ek-

sisterende lave galger vil blive 
genanvendt.  
Spredning af sten på stien var 
under al kritik, der var brugt en 
saltspreder og der var udlagt et 
alt for tyndt lag. Desuden var 
der ødelagt nogle stolper til hen-
sætning af cykler ved banetrap-
pen. Forholdene vil blive påtalt. 
Beretningen blev herefter een-
stemmigt vedtaget. 
Ad pkt. 3: 
Regnskabet, udsendt sammen 
med indkaldelsen, blev gennem-
gået af formanden.  
Der var brugt 1300 kr. til ekstra 
snerydning udover den normale 
snefejning. 
Regnskabet blev godkendt een-
stemmigt. 
Ad pkt. 4: 
Budgetforslag for 1996: 
Bestyrelsen foreslog uændret 
kontingent (300 kr. om året). Det 
fremlagte forslag opererer med 
et overskud på 5.700 kr. 
Der var forslag fra medlemmer-
ne om net over sandkassen, for 
at hindre katte i at besørge i 
sandkassen samt at der kom nyt 
sand i. Generalforsamlingen gav 
tilsagn om at forslagsstilleren 
måtte indkøbe net og spænde 
det ud over, hvorefter sandet vil 
blive udskiftet. 
På forespørgsel blev det oplyst, 
at DSB i løbet af 6 ugers tid vil 
opsætte nyt hegn ud mod jern-
banen. 
I forbindelse med diskussion om 
vand og vandværk blev det op-
lyst, at Karsten Dy 27 er forenin-
gens repræsentant i Vandvær-
ket. 
Budgetforslaget blev herefter 
godkendt eenstemmigt. 

Ad pkt. 5: 
Jonna Dörge havde fremsat for-
slag gående ud på snerydning 
midt på vejene, frem for kun for-
tovene. 
Forslaget blev debatteret grun-
digt og sagligt. Der er almén e-
nighed om mere snerydning, når 
vinteren er hård. Forslaget som 
sådan trækkes tilbage. Jonna 
Dörge var tilfreds med den sagli-
ge debat. 
Ad pkt. 6: 
På ordinær valg var Ferd. 
Franzpötter, Henning Bagger og 
Henning Storm. Alle tre modtog 
og blev genvalgt uden modkan-
didater. 
Ad pkt. 7: 
Som suppleanter til bestyrelsen 
blev opstillet og valgt som hhv. 
1. og 2. suppleant Nina Sunke, 
Dy 55 og Tom Pedersen Dy 33. 
Ad pkt. 8:  
Begge nuværende revisorer 
Vagn Hedegård og Ehlers Han-
sen modtog og blev genvalgt. 
Som revisorsuppleant blev valgt 
Kirsten Rasmussen. 
Afslutning: 
Herefter var dagsordenens 
punkter udtømt, og formanden 
takkede for en god, rolig og sag-
lig generalforsamling. 

referent 
Jens Fastholm 

 

Referat fra generalforsamlingen 20/3 - 1996 
Afholdt i “Gnisten” på Nyvej 


