
Referat ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.30 på 

Skanderup-Hjarup Forbundsskole 

Fremmødte: Helle (nr. 1), John (nr. 2), Morten (nr. 4), Benny (nr. 8), Rikke og Bent (nr. 9), 

Christian (nr. 10), Kim (nr. 13), Lars (nr. 18), Christian (nr. 20), Rikke (Nr. 24), Janni (nr. 26) 

Dagsorden og referat: 

1. Valg af dirigent og referent. John (nr. 2) valgt. 

2. Bestyrelsens beretning. Kim fortalte om årets begivenheder: Julekomsammen og 

legepladsdagen, som desværre blev aflyst. 

3. Indkomne forslag til afstemning. Ingen indkomne forslag. 

4. Legeplads. Legepladsens fremtid tages op til diskussion. Skal legepladsen slettes? 

Legepladsdag aftales evt. på generalforsamlingen. Morten undersøger om røret kan 

repareres eller om hvor meget et nyt koster. Generalforsamlingen foreslår 3000 kr. 

som maksimumbeløb for et nyt rør. Legepladsdag bliver lørdag den 29. april kl. 10. 

Kim (nr. 13) laver indbydelse med tilmelding. Sendes ud på papir. Morten (nr. 4) har 

fundet ud af muligheder for røret til legepladsdagen. 

5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. John 

(nr. 2) fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2017. 

a. Der foreslås at vi fortsætter med de 700 kr. pr. husstand. 700 kr. blev 

godkendt, men vi tager op til næste generalforsamling, om kontingentet skal 

sættes ned, da vi ikke skal have en opsparing. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Følgende er på valg: 

a. Kim (nr. 13) formand er på valg. Kim modtager genvalg. Kim Genvalgt. 

b. John (nr. 2) kasserer er på valg. John modtager genvalg. John genvalgt. 

c. Rikke (nr. 24) 1. suppleant er på valg. Rikke modtager genvalg. Rikke genvalgt. 

8. Valg af revisor. Helle nr. 1 modtager genvalg. Helle genvalgt. 

9. Eventuelt (der kan ikke stemmes om de forslag, der tages op under eventuelt).  

a. Der opfordres til, at folk skal køre langsom ned af Marievænget. Det er trods 

alt en 15 km zone.  

b. Tilbud på algefjerning af tag kontakt Benny (nr. 8). 

c. Man kan sende mails til alle på Marievænget ved at sende til 

alle@marievaenget.dk. Se også hjemmesiden www.marievaenget.dk  

Venlig hilsen 

Kim (nr. 13)  Janni (nr. 26)  John (nr. 2) 

Formand  Næstformand  Kasserer 
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