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Referat fra generalforsamling onsdag d. 13/3 2013 
 

Antal stemmeberettigede medlemmer til stede: 8 

Derudover havde bestyrelsen modtaget 1 fuldmagt til at stemme for pkt. 4 i dagsordenen 

 

1. Valg af dirigent. 

Per (nr. 46) blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning. 

De indkøbte "Pas På Mig" skilte er blevet monteret. Det var som altid en fin sommerfest med mange 

deltagere. Container ordningen kørte også fint og problemfrit. Bestyrelsen har været inviteret til et møde 

på Kværkeby Fri-Skole vedr. arrangementer og koordinering af internet sider for at vise Kværkeby frem. Det 

var aktivitetsgruppen Kværkeby som stod for arrangementet. Intet nyt siden det indledende møde i 

november 2012. 

 

3. Regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet, som balancerede fornuftigt. Der har været en tilvækst i 

kassebeholdningen på kr. 1.329,26. Derudover havde ”Bjergvejsfesten” et overskud på kr. 437. 

 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen redegjorde for de foreslåede vedtægtsændringer. Ændringerne består i en korrektion så det 

fremgår at det ikke er obligatorisk at være medlem af foreningen, samt åbne muligheden for at kunne 

melde sig ud. Derudover en ændring som giver bestyrelsen mulighed for at ekskludere medlemmer som 

ikke betaler deres kontingent. Bestyrelsen overvejer at revidere alle vedtægterne til næste 

generalforsamling, for at gøre dem mere nutidige og mere læsbare. 

Forslaget førte løs snak om mulighederne, og hvad man kan gøre når folk ikke betaler. Det blev forslået at 

bestyrelsen overvejede at åbne for et aktivt/passivt medlemskab af foreningen. 

 

Afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 500/år. 

 

Afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Benny Christensen blev genvalgt 

Emmy Lønholm blev genvalgt 



 

7. Valg af revisor 

Ove Lestorf blev genvalgt 

 

8. Valg af revisorsuppleant 

Karsten Jensen blev valgt. 

 

9. Eventuelt 

Nabohjælp. Ordningen, hvis brochure blev omdelt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået. 

Bestyrelsen vil gerne anbefale at medlemmerne kigger nærmere på hjemmesiden/ordningen, og ”finder 

sammen” med deres naboer. Det er selvfølgelig helt frivilligt. 

 

Storskrald bliver i år d. 20-21 april, og d. 26-27 oktober. 

 

Bjergvejsfesten bliver afholdt d. 17/8. 

 

Formanden orienterede om at bestyrelsen havde valgt at betale leje på kr. 200 for lokalet, til afholdelse af 

generalforsamlingen, til Kværkeby Friskole. Dette var der ingen indvendinger mod. 

 

 

 

 

Referent: Per Olsen, nr. 46. 

 

Foreningen tegnes af: 

Bestyrelse: 

Peter Schmidt-Nielsen 

Benny Christensen 

Gurli Petersen 

Emmy Lønholm 

Per Olsen 

 

Suppleant: Kjeld Jensen 

 

Revisor: Ivan Andersen 

Revisor: Ove Lestorf 

Revisor suppleant: Karsten Jensen 

 

 

 

 

 


