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Torsdag den 08. februar 2018 kl. 19:15
Tumlesalen, Ejby Skole
På generalforsamlingen var 35 parceller repræsenteret. I alt deltog 37 personer
Sekretær Jakob Petersen

Emne

Beslutning

Aktion

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Ole Engel til dirigent. Ole Engel,

Peter Allan
Larsen

Ejbydalsvej 75, blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt og gav ordet til formanden.
2. Formandens
beretning

Peter Allan
Larsen

Formanden aflagde beretning, jf. den skriftlige beretning.
Rene Vinord trak sig fra bestyrelsen efter sidste års general forsamling.
Formanden benyttede legligheden til at sige tak for mange års tro tjeneste i
bestyrelsen, og kvitterede med lidt rødvin.
Indkøb til de grønne områder. Bjælkehytten har i år fået en stor omgang
vedligehold og forbedringer.
Legepladsen har fået ny basketkurv, og der er kommet borde
Der har været masser af aktivitet på de grønne områder. Ca 20 personer
har i gennemsnit været med på dde grønne lørdage, og formanden
vurderer at det fortsætter i 2018. Det er den billigste løsning for pasning af
fællesarealer.
Der var følgende spørgsmål/bemærkninger fra generalforsamlingen:
Anders Lydholm kommenterede klipning af hækken og opfordrede til ikke
at udstille medlemmerne.
Erik Schandorf fik vin for at være på alle grønne lørdage. Han opfordrede
iøvrigt den yngre generation til at komme med og opleve de hyggelige
Lørdage.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

3. Fremlæggelse af
regnskab for 2017 til
decharge

Bjarne
Erichsen

Driftsregnskabet er realiseret med et overskud på kr.
12.377,31 i forhold til et budgetteret underskud på kr. 6.000,00. Årsagen
er, at udgifter til reparation af stier blev markant billigere. Der blev henlagt
kr. 129.000,00 (budget kr. 29.000,00) til stier.
146 kr i renteindtægt på vores spærrede konto.
Ole rasmussen Ejby Mosevej 85 synes det er problematisk at reparation af
legepladsen bliver negligeret. Han vil være ked af hvis der sker et uheld.

Herefter blev regnskabet godkendt.
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4. Behandling af
indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling.

Peter Allan
Larsen

5. Fremlæggelse af
budget for 2018 og
fastsættelse af
kontingent og
vederlag.

Det udsendte budget for 2018 udviser samlede indtægter på kr.156.000

Bjarne
Erichsen

186.000,00 udgifter på kr. 186.000,00 og henlæggelse til stier på kr. 0,00.
Opdateret budget med realiserede tal for 2017 bliver lagt på foreningens
hjemmeside.
Herefter blev budgettet godkendt.
Kontingent for 2018 blev vedtaget uændret kr. 600,00.

Vederlag til bestyrelse og udvalg blev godkendt med en enkelt ændring ift.
2017.
Leif Schandorff stillede spørgsmål om hvad administration på 12000 var.
Kassereren fortalte hvad administration dækker over.
Persondata lovgivningen blev berørt af kassereren. Det handler om at
følsomme persondata ikke må kunne falde i forkerte hænder. I vores
tilfælde er det vores medlemsliste. Fremadrettet vælger bestyrelsen at
anvende lukkede systemer (i stedet for ex Dropbox) til disse medlemslister.
Herefter blev budgettet godkendt.
6. Valg

Valg til bestyrelsen
Kasserer Bjarne Erichsen Ejbydalsvej 135 blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Martin Pontoppidan Brandsbjergvej 23 blev genvalgt
Daniel Graversen, Ejbydalsvej 139 modtog ikke genvalg som suppleant. I
stedet blev han valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Hans Chr. von Kappelgaard Ejbymosevej 105, Ejbydalsvej 139 blev genvalgt
som suppleant.
Henning Jepsen ejbydalsvej 119 valgt som ny bestyrelsessuppleant.
Revisor Leif Olsen Brandsbjergvej 86 blev genvalgt
Revisorsuppleant Jens Lindow Ejbydalsvej 57 blev genvalgt
Medlemmer af fest‐ og legepladsudvalg
Anders Humle Ejby Mosevej 159 blev genvalgt
Martin Pontoppidan Brandsbjergvej 23 blev genvalgt
Anders Lydholm, Brandsbjergvej 85 blev valg til festudvalget
Suppleant Hans J. Schelbeck Pedersen Mosetoften 5 blev genvalgt
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