
 

Benny Pedersen, Knuds Allé 23, 2800 Lyngby, telefon 44 98 93 34 

 

Referat fra generalforsamling 8. april 2014, kl. 19:15. 

1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jan Winkel, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt - og dermed beslutningsdygtig. 

 

2 Formandens beretning 

Beretningen var omdelt sammen med indkaldelsen og formanden havde ingen yderligere 

punkter. 

Han kunne dog fortælle, at Gladsaxe Fjernvarme havde meldt afbud, da de ikke kunne komme 

med noget konkret om fjernvarme i vort område. De forventer at kunne fortælle noget næste 

år.  

Der blev ytret ønske om at foreningen gik mere ind i fjernvarmesagen.  

Ros til formanden med frue for de mange udlån af trailere.  

Der blev spurgt til, om bestyrelsen har specielle mål for det kommende år. Formanden svarede 

benægtende. 

Beretningen blev derefter taget til efterretning. 

 

3 Kassererens forelæggelse af regnskab 

Årets overskud udgør kr. 432. Egenkapitalen var ved årets udgang kr. 177.305. 

Vi har 500 medlemmer. Der er i årets løb kommet 56 nyindmeldte og 14 er blevet ekskluderet 

p.gr.a. manglende betaling.  

Der var brugt ekstra penge på omdeling til alle ikke-medlemmer i foreningens område.  

Regnskabet blev derefter godkendt. 

 

4 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent på kr. 100. Det blev vedtaget. 

 

5 Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

6 Valg til bestyrelse mv. 

På valg var kasserer Steen Holm Faurdal, bestyrelsesmedlemmerne Carsten Skjød (webmaster), 

Jan Winkel og Dan Jensen, bestyrelsessuppleant Erik Madsen og revisorsuppleant Peter Skou. 



Revisor Jesper Seeger modtog ikke genvalg. Bestyrelsen havde foreslået Peter Skou som revisor 

og Ole Iversen til den derved ledige revisorsuppleantpost. Alle valgt/genvalgt med akklamation. 

 

7 Eventuelt 

Forslag om automater til hundeposer. Bestyrelsen undersøger det. Der blev talt meget både for 

og imod. 

Det blev foreslået at sætte Nabohjælp-skilte op. Formanden lovede at få det undersøgt. 

 

 

 

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19:55.  

 

Således passeret. 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen viste webmaster Carsten Skjød mulighederne på den nye hjemmeside. 


