
Referat af Generalforsamling den 19. marts 2014

Dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent. Per Mikkelsen blev valgt. 
2. Beretning fra bestyrelsen. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse 

af kontingent. 
5. Forslag fra medlemmer – der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelse
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt. 

Ad 1. Valg af dirigent. 
Per Mikkelsen blev valgt og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling var lovlig indkaldt jfr. 
foreningens vedtægter. 

Ad 2. Beretning fra bestyrelsen
Formanden knyttede enkelte kommentarer til beretningen, der var omdelt med indkaldelse til 
generalforsamlingen. Der blev rejst enkelte spørgsmål vedr. snerydning og saltning og om 
vedligeholdelse af grønne områder. Bestyrelsen vil overveje den fremtidige opgaveløsning og 
entreprenør, når de indgåede aftaler udløber. Beretningen blev godkendt. 

Ad 3. Forelæggelse af revideret regnskab
Regnskabet er omdelt med indkaldelsen, og det er godkendt af revisorerne. Regnskabet blev 
godkendt. 

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse og godkendelse af budget og 
fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens to forslag om henholdsvis anlæg af petanguebane og opsætning af stenovn på/ved 
græsplænen i Vænget blev vedtaget. Bestyrelsens budgetforslag blev vedtaget og kontingentet 
blev fastsat til kr. 4.400,- pr. parcel. 

Ad 5. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Henrik Knudsen (Vænget 13) blev valgt til kasserer. Anders Jensen (Vænget 7), Klaus Dedenroth 
Olsen (Parken 1) og Karin Kristensen (Parken 25) blev valgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af: Henrik (kasserer), Anders, Klaus, Karin og Henning (formand).

Ad 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Per Mikkelsen (Vænget 25) og Rasmus Johansen (Vænget 4) blev valgt som suppleanter til 
bestyrelsen.

Ad 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Ole Jensen (Vænget 23) og Hanne Larsen (Parken 10) blev valgt som revisorer, og Mette 
Rasmussen (Vænget 4) blev valgt som revisorsuppleant. 



Ad 9. Eventuelt
Flere emner blev drøftet under eventuelt, og det gav en række punkter, som bestyrelsen skal 
behandle:

 Beboerlisten skal opdateres. 
 Næste år forespørges i god tid inden generalforsamlingen, om der er forslag fra beboere. 
 Anvendelsen af det grønne areal, der ligger op mod svømmehallen?
 Betaling for ikke at møde op ved fælles arbejdsdage?
 Frit valg af TV-kanaler (Anders har lagt en kort orientering på foreningens hjemmeside og 

henviser i øvrigt til YouSees hjemmeside).
 Vurdering af asfalt og eventuel indbetaling til vejfonden. 
 Behov for revision af vedtægter.

Roskilde den 22. marts 2014

__________________________________________
Henning Meldgaard Nielsen, formand for bestyrelsen

__________________________________________
Per Mikkelsen, dirigent


