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Referat fra G/F's ordinære generalforsamling, afholdt den 22. februar 2017 kl. 
19.30 på  Ravnsholtskolen i "Kantinen". 
 
Pkt. 1 -  Valg af dirigent: 

Kasseren Jørgen Nielsen, (B9) bød de fremmødte medlemmer velkommen. 

Erik Jørgensen blev valgt som dirigent på generalforsamlingen. Erik modtog valget som 

dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var indkaldt 

skriftligt og rettidigt (modtaget 4. februar) og at 12 medlemmer var repræsenteret. 

 

Således blev det noteret, at følgende medlemmer var repræsenteret:  

 

Brombærvej:  8, 9 

Solbærvej:  11, 12, 17, 21, 22, 24, 29, 32 

Fuldmagt:  B12, B15 

 

Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig. 

 

Pkt.2. – Formandens beretning: 

Susanne Christensen oplæste de punkter og forhold, som bestyrelsen havde valgt at 

fremlægge på generalforsamlingen. Formandens beretning kan læses på G/F's hjemmeside. 

Der var ikke særlige forhold til drøftelse eller bemærkninger efterfølgende, så dirigenten 

betragtede således, at beretningen hermed kunne godkendes enstemmigt. 

 

Pkt.3. – Forelæggelse af regnskab: 

Dirigenten gav herefter ordet til kasseren Jørgen Nielsen (B9) for gennemgang af det i 

indkaldelsen fremlagte regnskab. Kassereren startede med oplysning om, at det i indkal-

delsen fremlagte regnskab nu også var underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og 

revisor Bjarne Christiansen (S13). 

Regnskabet var opstillet som for tidligere år. I resultatopgørelsen var angivet Realiseret for 

2015 og Budget 2016 samt Realiseret 2016, så der var mulighed for sammenhold af udvikling 

med forventninger. Det konstateredes, at årets resultat var et overskud på kr. 7.139 mod et 

budgetunderskud på kr. 300. Den absolut største udgift er vintervedligeholdelsen. Ingen 

bemærkninger til det fremlagte regnskab, hvorefter dirigenten betragtede regnskabet som 

enstemmigt godkendt. Det underskrevne regnskab for 2016 kan ses på G/F's hjemmeside. 

 

Pkt.4. – Forelæggelse af budget: 

Herefter fortsatte kassereren fremlæggelsen af det fremlagte budgetforslag for 2017 med 

tilhørende fastlæggelse af kontingent for året 2017. 

Jørgen fremlagde følgende bemærkninger til budget- og kontingent forslag, således: 

 

Budgetforslaget for 2017 hæves med 1000 kr. og deraf udgifter på i alt kr. 47.500. Budget 

for 2017 kan ses på G/F's hjemmeside. 

 

Pkt. 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Følgende 3 medlemmer af bestyrelsen, som det fremstod i indkaldelsen, afgik efter tur: 

 

Bo Damgaard Vestner (B7) - modtager genvalg 

Peter G. Konradsen (S28)  -  modtager genvalg 

Erik Jørgensen (S22)  -  modtager genvalg 

Alle 3 blev således herefter genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. 

 

 

 

 

 




