
Referat fra Generalforsamlingen 2017 

 Tirsdag den 31-01-2017 i Ilbro forsamlingshus kl. 18.30 

Der var 27 deltagere. 

Vi startede med Oksesteg med tilbehør! 

Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

1. Valg af dirigent 

Erik Jørgensen: Kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

2. Valg af stemmetællere 

Ole Jensen og Erik Nielsen. 

3. Formandens beretning 

Se særskilt dokument. Tilføjelse: Der er indkøbt 2 borde/bænkesæt fra Brugsen i Tversted. 

Formandens beretning blev godkendt. 

4. Regnskab 

Kommentar: Hvorfor er der ikke flere medlemmer? 

Der er et stort gebyr til banken, men Hanne og Erik vil kontakte banken, for at prøve at få gebyret nedsat. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Der var kommet et forslag fra Marie om, at etablere en legeplads. Der blev aftalt, at småbørnsforældre skal 

involveres i en arbejdsgruppe! Bestyrelsen skal indkalde til et borgermøde, hvor der skal snakkes om en 

legeplads. 

6. Valg 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Erik L Thomsen 

Edna Ludvigsen 

Hanne K Jørgensen 

Alle modtog genvalg. 

Valg af suppleanter 

Ejvind Just som modtog genvalg. 



 

Valg af revisor. 

Karen Nielsen har valgt at stoppe.  

Bjørn Hansen blev valgt. 

7. Evt. 

Karen Nielsen foreslog at revisorerne inviteres med til julefrokost. Efter flere kommentarer kom Formanden 

med et forslag om, at vi kunne holde sammenspisning før jul! 

Tove Jacobsen spurgte om ikke, vi kunne få ”Hønsehuset” til at rydde op udenfor! Det kan man ikke kræve! 

Knud lagde op til, at han stopper i bestyrelsen næste år. Han vil i år arbejde på, at vi får brugt jubilæums-

gaven.  

Han foreslog, at der skal slås rabatter fra Åen og op til Oles Auto, og der fjernes ukrudt mellem fliserne og 

omkring de store sten på bålpladsen! 

Ole kom med forslag, om en opfølgning på Hjerterstarterkurset sidste år. Lene foreslog, at man kan tilmelde 

sig med tlf. nr. på hjertestarter.dk, når man har deltaget i et Hjertestarterkursus! Bestyrelsen arbejder 

videre med forslagene.  Erik Jørgensen vil lave et link på hjemmesiden, til billeder af, hvor hjertestarteren er 

opsat ved Oles værksted. 

Til kommentaren ”Hvorfor er der ikke flere medlemmer”. Lene svarede, at vi personligt har uddelt 

indbydelserne til husstandene, i håb om, at der er flere, som har lyst til at være med i fællesskabet! 

Erik Jørgensen takkede for god ro og orden. 

Efter generalforsamlingen serveredes der kaffe, lagkage og småkager. Derefter spillede vi banko om de 

medbragte pakker. 

P.B.V. Lene Vittrup 

  

 

 

 

 

 

 


