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Generalforsamling den 16. marts 2016 kl. 19.00 i cafeteriet FFK hallen, Flade Engvej 8. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 

3. Forelæggelse til godkendelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisoren reviderede 

årsregnskab. 

4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen skriftlig i hænde inden den 20. februar 2016). 

5. Valg af formand. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jesper Andreasen og Kristian Nielsen er på valg. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Lisette Heisel er på valg. 

8. Valg af revisor (Per Midtgaard) og suppleant (Torsten Linemann) for denne. 

9. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag. 

10. Eventuelt 
 

Formanden bød de 31 fremmødte medlemmer velkommen. 

Ad 1. Per Midtgaard blev enstemmigt valgt til dirigent. Per takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig. 

Ad 2. Formanden fremlagde årsberetningen.  

Formandens beretning ang. træfældning blev debatteret. Bestyrelsen afventer stadig ende-

lig juridisk afklaring fra kommunens jurist, inden arbejdet påbegyndes. Bestyrelsens tolk-

ning er indtil videre, træerne skal skæres ned til samme højde som buskadset. Dog skal de 

træer, hvis rødder foranlediger skader på vej og fortov fældes total. 

Et spørgsmål ang. parkerede biler på stamvejene blev besvaret af Hugo. Det er ikke lovligt 

at parkere på stamvejen. Ligeledes præciserede Hugo reglerne om parkering ved fortov. Er 

der fliser langs kantstenen er det et fortov. Her er det ikke tilladt at placere hjul på fortovet. 

Er der græs langs kantstenen, er det tilladt. 

Efter en forespørgsel ang. parkerede biler på arealet over for FFK, oplyste formanden, at 

foreningen havde indsendt et forslag til kommunen om at få etableret bedre parkeringsfor-

hold. Hugo vil gerne sende denne forespørgsel igen. 

Et medlem beklagede sig over de nye skraldebiler. De havde forvoldt skade på kanter og 

fortove. Formanden vil kontakte forsyningen desangående. 

Et forslag om at sløjfe indkaldelsen til generalforsamlingen i dagspressen blev vedtaget. 

Fremover vil indkaldelsen stadig blive husomdelt samt annonceret på hjemmeside og Fa-

cebook. Bestyrelsen blev anbefalet, at der på indkaldelsen skulle bydes nye beboere vel-

komne til foreningen i håb om et forbedret engagement blandt medlemmerne. 

Ad 3. Kristian fremlagde regnskab og gennemgik det for generalforsamlingen. Dette blev god-

kendt. 

Ad 4. Intet. 

Ad 5. Formanden blev genvalgt. 

Ad 6. Genvalg til Jesper og Kristian. 

Ad 7. Generalforsamlingen blev suspenderet i 10min. inden det lykkedes at finde en ny supple-

ant. Kikki Højer Olsen blev valgt. 
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Ad 8. Genvalg til Per Midtgaard. Torsten Linemann genvalgt til revisorsuppleant. 

Ad 9. Kristian gennemgik budgettet for 2016. På dette grundlag anbefalede bestyrelsen uændret 

årligt kontingent på 300,00kr. Dette blev vedtaget. 

Ad 10. Under eventuelt blev drøftet, hvem der skulle have træet ved den evt. fremtidige træfæld-

ning langs Flade Engvej. Bestyrelsens holdning til dette er, at træet skulle fjernes hurtigst 

muligt fra fællesområdet. Ønsker den enkelte beboer træet til brændeovn, er det OK. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10 med efterfølgende lettere traktement. 

Således opfattet og refereret 

 

Sekretær: Haakon Hansen  Formand: Hugo Juul 

 

Næstfmd.: Jesper Øgaard Andreasen Kasserer: Kristian Nielsen Lisette Holm Heisel 

 

 

 

            

Sædvanen tro blev der serveret smørrebrød med øl og en enkelt snaps. 

 


