
 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling 22/4 2019. 

52 personer deltog, heraf 28 stemmeberettigede. Ingen fuldmagter.  

 

1. Valg af dirigent: 

Annette blev valgt.  

2. Valg af stemmetællere: 

Steen og Pia valgt. 

Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning.  

Formand Connie gennemgår bestyrelsens beretning. Den er som noget nyt fremsendt til medlemmer 

sammen med indkaldelsen, flere tilkendegiver at det er en god ting.  

Der var en kommentar til beretningen vedr. det sidste stykke af Lizzievej ned mod grusgraven, som ikke har 

været omfattet af de seneste års arbejde med rabatterne på Lizzievej.  Formanden lover at kigge på det.  

Beretningen godkendt.  

4. Godkendelse af regnskab for 2018. 

Revisor Mette gennemgår regnskabet.  

Efter regnskabet er udsendt til medlemmer er 23.000 kr overført fra driftskonto til opsparingskonto.  

Regnskabet godkendt  

5. Godkendelse af budget: 

Mette gennemgår budgettet. Der er nogle få ændringer i budgettet i forhold til det udsendte. Bla. var 

bestyrelsens kontingent fejlagtigt noteret som en indtægt, det er nu ændret til en udgift.  

Budgettet godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Indkomne forslag: 

6.1: Forslaget om at en eller to bestyrelsesmedlemmer fra h.h.v. Plantagen, Ingershøj og Birkely 

deltager i hinandens generalforsamlinger vedtages.  

6.2: Forslag om at henlægge kr. 25.000 i budgettet for 2020 til jubilæumsfest i 2022 vedtages.  

6.3: Forslag om at opkræve et administrationsgebyr på kr. 50 på girokort indbetalinger vedtages.  

6.3.A: Det vedtages at ændre ordlyden i vedtægterne § 10 stk. 1, så det svarer til beslutningen i 6.3.  

6.4: Det reviderede ordensreglement vedtages.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

      Ruth Barcelli og Benny Hansen er genvalgt.     

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år:  

Connie Nielsen er genvalgt. Kim Poulsen vælges.  

9. Valg af suppleanter: 

Allan Thomsen og Jesper Gylling genvælges. 

10. Valg af revisorer: 

Kirsten Villien og Grete Thorø genvælges. 

11. Valg af revisorsuppleant: 

Martin Vejlgaard genvælges. 

12. Landliggerudvalg:  

Birkely har ingen medlemmer af landliggerudvalget. Poul Gaarden fra GF- Ingershøj repræsenter os.  

13. Evt: 

-Det blev nævnt at der køres alt for hurtigt på vore veje. Kun de vejskilte, som er sat op at 

politiet/kommunen er gældende, resten er henstillinger. Bestyrelsen vil kigge på om der kan gøres noget.  

-Der var en opfordring til at byde velkommen til nye parcelejere. 

-Ligeledes en opfordring til at takke bestyrelsen, og i særdeleshed Connie og Jette, for deres store arbejde i 

forhold til at indhente E-mailadresser på medlemmer.  

-Der er er blevet afholdt en rigtig god arbejdsdag med ca. 20 – 30 deltagere. Der opfordres til at det 

gentages og at mange flere deltager.  

Referent: Grete Thorø 

 

 


