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Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag d. 19. maj 2009 hos Berit & Torben  (nr. 13). 
 
Følgende husstande var repræsenteret: nr. 5, 9, 10, 11, 13, 14 & 20. 
 

1. Valg af dirigent 
 
Marie (nr. 11) var foreslået fra bestyrelsen og accepterede. 
 
Dirigenten kunne efterfølgende konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i 
henhold til vedtægterne. 
 
2. Valg af referent 

 
Bestyrelsen havde foreslået Torben (nr. 13) som accepterede.   
 

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
 
Formand Niels Jørgen (nr. 11) aflagde sin beretning. 
Rydning af de grønne områder foretaget i år. Reparation af revner i vejen foretaget, men 
medtages først i næste års regnskab. 
På spørgsmål om hvor tit gartneren kommer kunne formanden oplyse at det er ”efter behov”, 
samt at der pt. er aftale om rydning af busketter hvert andet år. 
Erik Kold er fortsat hyret til at foretage snerydning.  
 
Beretningen godkendt af forsamlingen.  
 
4. Aflæggelse af regnskab. 
 
Kasserer Torben (nr. 13) fremlagde regnskabet. 
Årets resultat var på 27 kr, egenkapitalen pr regnskabsårets afslutning var på 59.708 kr. 
 
Regnskab godkendt. 
 
5. Rettidigt indkomne forslag.,   
 
Eneste emne var forslag om kontingentforhøjelse på kr 100 pr år. Behandles under pkt. 6  
 
6. Vedtagelse af budget, bidrag og evt. indskud. 
 
Kasserer Torben (nr. 13) gennemgik budget. 
Budgettet viste et underskud på 7.971 kr, hvoraf kr 6.875 skyldes reparation af revner i asfalt. 
Altså et underskud på knap 1.100 kr som også vil kunne forventes i kommende år. Den 
foreslåede kontingentforhøjelse på samlet 1.800 vil således resultere i et overskud på 700 kr pr 



år fremover. Det bør endvidere overvejes om rydningen af busketter (pt hvert andet år) evt 
kunne ændres til hvert tredje år. Næste år skal der dog ikke ryddes. 
 
Budget og kontingentforhøjelse blev godkendt.  
 
7. Valg af bestyrelsen. 
 
Torben (nr. 13) og Kaj (nr. 9) var på valg og villige til genvalg. Anna (nr. 20) blev foreslået som 
4. person i bestyrelsen, og var villig til valg. 
Således består bestyrelsen igen af 4 personer, Formand Niels Jørgen (nr. 11), Anna (nr. 20) 
Torben (nr. 13) samt Kaj (nr. 9). 
Suppleant til Bestyrelsen: Niels (nr. 14) blev valgt enstemmigt.  
 
8. Valg af revisor og suppleant. 
 
Marie (nr. 11) fortsætter som revisor. 
Henrik (nr. 10) blev revisorsuppleant. 
 
9. Eventuelt. 
 
Henrik (nr. 10) foreslog at der ryddes op på legepladserne. Der er stadig småbørnsfamilier, 
hvilket retfærdiggør at legepladserne bibeholdes. Berit påpegede at der i dag er strenge krav til 
udformningen af legepladser, og selvom foreningen har tegnet en forsikring kunne man godt 
forestille sig at den ikke vil dække hvis legepladserne ikke er lovligt indrettet. Således vil 
bestyrelsens medlemmer måske kunne drages personligt til ansvar. Bestyrelsen undersøger dette 
forhold, Berit lovede at være behjælpelig. Anna vil forhøre sig om det er muligt at fraskrive sig 
ansvaret (skiltning etc.). 
 
Formanden kunne til sidst sige tak for god ro og orden og takke dirigenten for hjælpen. 
 
 
Lystrup d. 28. maj 2009. 
 
 
Dirigent:    Formand:  
 ______________________  _________________________ 
 Marie K Møller  (nr. 11)   Niels Jørgen Sørensen (nr. 11) 


