
Referat fra generalforsamlingen 2018. 

 

Formanden bød velkommen, og bad om et minuts stilhed for dem der var gået bort i 

2017. 

Fraværende var Kassereren Rene Otkjær, grundet sygdom og Lars Lynge Hansen der 

var udtrådt af bestyrelsen. 

Første punkt på dagsorden var valg af dirigent, Johnni Butler, have 68 blev valgt, 

hvorefter han udbad sig forslag til stemmeudvalg, det blev nr. 17-19-29 

Bestyrelsens beretning blev godkendt 

Regnskaberne da kassereren var syg, var det formanden der forelagde det, 

foreningens regnskab blev godkendt, derefter var det Oasens regnskab, der var der 

en trykfejl og den vil blive rettet, derefter blev regnskabet godkendt. 

Forslag. 

1.Der skal tages kontakt til politiet om hvad man kan gøre. 

1 A.  Det er bestyrelsen der tager stilling til det. 

2 og 3 blev ikke fremsat da forslags stilleren ikke var tilstede. 

4 Der skal laves et festudvalg i anledning af vores jubilæum i 2019, en fra hver gade 

og det skal være senest d. 23/6.  

5. Der blev vedtaget at dem der ikke aflæser deres vandur, inden den fastsatte dato, 

skal betale et gebyr. 

6.Blev vedtaget. 

7. Der blev vedtaget, at man selvslår græsset ude bagved. 

8. Der blev vedtaget at havelågerne skal være låst op. når vi går havesyn. 

9. Der blev vedtaget at man meldes til betalings service dem som igen pc har får 

man opkrævning pr. post. 



10. Blev vedtaget med 4 stemmer imod, det er sælgeren der skal betale de 300 kr. 

11-12- 13 og 14 blev nedstemt. 

Budgettet blev forelagt. Have nr.74 kunne ikke forstå hvorfor vi skulle stige i 

kontingent, men det var på grund af kommunens stigning sidste år.  

Hvorefter det blev godkendt. 

Valg af Kasserer, Rene blev genvalgt, efterfuldmagt blev forelagt. 

Derefter var der valg til bestyrelsen, følgende blev foreslået, Henning nr. 20, Brian 

nr. 29, Susanne nr. 17, Claus nr. 51 og Finn nr. 132, så vi skulle have skriftlig 

afstemning. 

I pausen blev der uddelt Jubilæumsgaver 25 år til Susanne nr, 32 og Søren nr, 47. 

35 år Lone nr. 53 og der blev klappet for dem 40 år Ernst nr 56 B. han var syg, 

Der blev sagt tak til Hans for hans arbejde i foreningen, da han stoppede i 

bestyrelsen. 

Til Henning var der en gave i anledning af hans 60års fødselsdag. 

Afstemningen til bestyrelsen blev Henning 47, Finn 44, Susanne 35 Brian 28 og Claus 

27 stemmer, derfor uden stillede Johnni Butler op som suppleant. 

Revisorer blev Vibeke nr. 132 og Carina nr.19 C. 

Vurderings udvalg, Kjeld nr. 42 blev genvalgt og Rene blev valg, derefter kunne vi 

ikke få  flere valgt, men bestyrelsen fik mandat til  at finde det   3. medlem. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Generalforsamlingen sluttede med kaffe og A-lotteri. 

 

 


