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17. marts 2018 
 

 Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 18. marts 2018, kl. 14.00 

 
Sted: Super Bowling Marielyst, Marielyst Strandpark 1, 4873 Væggerløse 

 

Dagsorden: 

1. a) Valg af stemmetællere 

Valgt: Sabrina H36 / Mariane Olsen E64 

b) Valg af dirigent 

Valgt: Palle Lorentsen E20 

c) Valg af referent 

Valgt: John Eggers K71 

  

2. Bestyrelsens beretning    bilag 1 

 

Hans-Henrik fremlagde den allerede på hjemmesiden udsendte beretning 

Beretning godkendes af forsamlingen. 

 

3. Regnskab for perioden 1/1 - 31/12 - 2017  bilag 2 

 

Erik: fremlægger regnskab, som har været til eftersyn på hjemmesiden. 

Regnskabet godkendes uden kommentarer. 

 

Generel dialog på mødet omkring udesendelsen pr. Post af mødeindkaldelser. 

Bestyrelsen kommer med forslag på næste generalforsamling. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen 

a) Budget for 2018  bilag 3 

  

 Erik fremlægger budget som allerede er lagt på foreningens hjemmeside. 

 Birgit lund D24: Er glad for der ikke nævnes noget videre om asfalt. 

  

 Budgettet godkendt af forsamlingen  

 

b) Postkasser   bilag 4 

 

 Erik præsenterede forslaget som allerede er udlagt på hjemmesiden. 

 E43 Jørgen: Hvad hvis der fremtidigt ikke er plads til ny postkasse 

 Erik: Der vil være ledige postkasser – Evt. Blindplade i stedet for postkasse. 

 Terry Jensen H16: Hvad siger postloven omkring dette emne 

Erik: Har undersøgt det og loven siger at dette er et fritidsområde, hvor der skal være centralt placeret 

postkasseanlæg. 

 Terry Jensen H16: Kan man vælge at lade være med at have en postkasse 

 Erik: Det mener vi absolut godt, at man kan lade være med. 

 Hans-Henrik: Vi undersøger det. 

 Karsten E25: Hvad koster det hvis alle får ny postkasse 

 Erik: Det er tidligere regnet ud og koster ca. 1000,00 pr. Postkasse 

Elmo K2: Er glad for de flotte billeder, mener ikke det ser pænt ud pt. Og foreslår et område hvor alle 

kan afhente post. 

  

 Forsamlingen skrider til afstemning: 

  

 Forslag 1: Ja:  23 Stemmer Ja + 2 fuldmagter 

  Nej: 0 stemmer nej 

  5 stemmer blankt 
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 Forslag 2: Ja:  10 Stemmer Ja + 2 fuldmagter 

  Nej: 15 Stemmer Nej  

  3 stemmer blankt 

 

 Forslag 3: Ja: 8 Stemmer Ja 

  Nej: 10 Stemmer nej + 3 fuldmagter 

  10 stemmer blankt 

 

 Forslag 4: Ja:  13 Stemmer Ja 

  Nej: Ingen stemmer nej 

  15 stemmere blankt 

 

D24 Birgit: Bestyrelsen bør overveje hvem der står for omkostningen for at skifte defekte postkasser 

 K69: Har samme bekymring – Foreningen påtager sig omkostninger. 

 ???: Hvis alle hæfter solidarisk så vil alle have postkasse 

 Erik: Det mener jeg ikke, specielt ikke med de nye mails der sendes 

Rene H36: Foreslår variabel pris afhængig af om man ønsker postkasse eller ej. Foreslår endvidere 

mulighed for pris med og uden cylinder. 

 

 

5. Forslag fra medlemmerne 

 Ingen indkomne forslag 

 

6 .Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg er: 

 

a) Formand: 

    Hans-Henrik Madsen   modtager genvalg 

Genvalgt 

 
b) bestyrelsesmedlemmer 

    John Eggers  modtager genvalg 

Genvalgt 

    John Hansen  modtager genvalg 

Genvalgt 

    Palle Lorentzen  Modtager genvalg 

   Genvalgt 

     

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Tina Hansen K61 

Rene Søberg Andersen H36 

 

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

 

Henny Larsen E74 

Birthe Krog Nielsen E72 

Suppleant: Jane Skytte K30 

 

9. Eventuelt 

 

Birgit Lund D24: Hvad mener bestyrelsen om det asfaltarbejde der er udført 

Hans-henrik: Bestyrelsen er tilfreds med det udførte arbejde 

D24: Noget er gået i stykker (Bump på vejen) 

Hans-Henrik: Der har været en sne-plov som har ødelagt bump, så hvis nogen ved hvem det er hører 

bestyrelsen meget gerne om det. 

 

Maibrit H36: Kan vi få flere sne-pinde. 

Erik: har sat dem op og fjernede dem i sidste uge, da han ikke forventede at der kom mere sne. 
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Claus K5: Er der nogen bedring i forbindelse med vandproblemer 

John Hansen: Det kan anbefales at dræne egen grund. Hvis der står vand i brønd på vejen kontaktes 

forsyningen.  

John E: Grundvand kan stå så højt, at vand ikke kan afledes fra grundene. 

 

Karsten E25: Vandtryk er meget lavt ? 

Erik: har haft fat i vandværket, som generelt kører med et lavt tryk. 

 

Marianne E64: Trekandtstykke foran Aldi – Hvad er planerne? 

Hans-Henrik: Der er ikke noget nyt for dette stykke. 

  

 

Hans-Henrik takker for god ro og orden. 

 

 

 

Dirigent:    Referent: 

Palle Lorentsen   John Eggers 
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