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1) Referent: Eva 
 
2) Generalforsamlingen lørdag den 17.juli 2021 kl 14.00 på Fyrgården 
 
Iht vedtægterne skal generalforsamlingen have følgende dagsorden: 
 
 
1) Valg af dirigent: Vi drøftede, hvem der kunne/ville påtage sig opgaven, Jakob tager kontakt til dem, der 
kunne være tale om. 
Valg af referent: Jakob tager kontakt til dem, der kunne være tale om. 

 
2) Bestyrelsens årsberetning: Jakob vil bl.a. tale om advokatundersøgelsen som blev omtalt på sidste års 
generalforsamling, den ændrede fartanmodning fra 30 km/t til 20 km/t., hjertestarteren, der har været i brug 
og arbejdsdagen.  
 
3) Forelæggelse af regnskab (v/ Birgitte) 
 
4) Indkomne forslag 
4.1: Forslag om vejbump fra Frank Kramer Vi kan som bestyrelse pga økonomi ikke gå ind for forslaget, Jakob 
tager kontakt til ham.  
4.2: Handlingsplan jf. vedtægterne: det er hovedsagelig en beskrivelse af det, vi gør allerede: vejvedligehold 
og arbejdsdage. (Jakob) 

 
5) Forelæggelse af budget Bestyrelsen besluttede at udarbejde eet budget udfra et kontingent på 1000,- og eet 
udfra et kontingent på 750,- pr år.  
 
6) Fastlæggelse af kontingent: Vi foreslår at kontingentet forhøjes med 250 kr. dvs. et årskontingent på 750 kr. 
årligt eller en forhøjelse med 500,- til et kontingent på 1000,- pr år. Kontingentet er ikke steget de sidste 14 
år, og vi har brug for at få oparbejdet en økonomisk ”buffer”.  
 
7) Valg til bestyrelsen 
 
På valg er  

Jakob (modtager ikke genvalg) 
Hanne (har endnu ikke besluttet, om hun ønsker genvalg) 
 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant: Vi foreslår Britt Dissing som revisor og Vagn Frikke Smith som 
revisorsuppleant 
 
Punkt 2 ff: 
Udover at behandle selve dagsordenen til generalforsamlingen skal vi drøfte den praktiske afvikling af 
generalforsamlingen. 
Fx.: udsendelse af materialer, bespisning, afvikling indendørs/udendørs, foredrag om Vinkelhuset- den gamle 
koloni v/ Eva og Vibeke. 
Vi vil gerne have lidt let bespisning efter generalforsamling. Kim og Eva laver ca 20/25 stk. sandwich, Hanne 

laver et fad med frugt. Jakob og Birgitte vil samtidig med indkaldelsen spørge om nogen vil lave sandwiches 
eller andet spiseligt.  
  
 
3) Papircontainer v Fyrgården v Hanne: Vi er uenige om, hvorvidt containeren er praktisk, eller blot en 
øjebæ. Hanne undersøger om containeren bliver brugt (af andre end Kim). 
 
4) Forelæggelse af regnskab v Birgitte Der er to, der betaler vejbidrag, som ikke er medlemmer af 
foreningen. Vejbidraget er pt 400,- pr år. 
 
 
5) Eventuelt: Intet under evt.  
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