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1. Valg af dirigent
Lone Sørensen blev valgt.

2. Beetyrelsens berctning
Anita indledte med at brtælle, at hun tolkede det ret lave fremmøde til generalforsamlingen,

sådan at medlemmerne er tilfreds med bestyrelsens arbejde.

Kommunen har i årets løb foretaget supplerende reparationer af vejene, og vi er nogenlunde

tilfredse med deres tilstand. De er noget slidte, og efter vinterene frost er der nogle småhuller,

der skal ffldes op. Vejene trænger til et nyt slidlag, men det er ikke på kommunens priorite-

ringsliste iår.

Det er igen revet et hus ned i foreningen for at give plads til et nyt. Senest er en grund med

hus til nedrivning solgt br 2,775 mto. kroner. Godt for sælgere, men det kan også føre til høje-
re vurdering og dermed højere skatter på husene generelt.



3.

Vi har fået flere henvendelser fra et firma, der vil sælge alarmanlæg med klyngealarmer. Be-
styrelsen vilgerne stå som formidler mellem interesserede, ligesom der kan gives rabat på

abonnementet.

Vi har afholdt et kursus i hjerte- lungeredning. I den forbindelse kan det oplyses, at den nær-
meste døgntilgængelige hjertestarter hænger på Frihedens Station ved 7- eleven butikken.

Sommerfesten blev en succes, som bestyrelsen foreslår, at vi gentager i år. Foreningen har i

2020 eksisteret i hundrede år. I den forbindelse er i ved at ordne den del af arkivet, der er af-
leveret til Lokalhistorisk Arkiv, så det er til at finde rundt i.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Revideret regnskab for 2016

Knud Sørensen fremlagde det reviderede regnskab, som viste et underskud på 19.196 kroner
hvilket var 2.871 kroner mere end budgetteret. Det skyldes at sommerfesten kostede mere
end budgetteret. Endvidere er bankrenten faldet så meget, at omkostningerne til vores bank-
konti overstiger renteindtægterne.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

lndkomne forclag
Bestyrelsen stillede følgende forslag om ændring af vedtægtemes $2, der tilføjes "samt ved
gennem sociale anangementer at fremme netværker blandt foreningens medlemmer." Knud
begrundede forslaget med, at formålsparagraffen med en vedtagelse af forslaget vil dække
foreningens aktiviteter bedre.
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

Budgetforclag for 2017
Kassereren fremlagde det udsendte budgetforslag lor 2Q17. Efter tre kontingentfri år fore-
slås et kontingent på 200 kroner tor 2017 for at bevare foreningens formue intakt. Beløbet er
ikke øremærket, men der ønskes en kassebeholdning, der er stor nok til i påkommende fald,
at kunne honorere en advokat.

Budgetforslaget blev vedtaget enstemmigt.

Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt:

Formand:Anita Ebbing

Kasserer: Knud Sørensen
Tre bestyrelsesmedlemmer Ebbe Bay, Flemming Pedersen og Christian Olsson
To suppleanter til bestyrelsen: Flemming Emcken og Lisa Sørensen.

Valg af revisorer
To Revisorer Dennis Berthou og $usan Emcken genvalgtes.

Valg af revisorsuppleant lngegerd Auken

Eventuelt
Generalforsamlingens form blev drøftet, og det blev besluttet at fortsætte med samme kon-

cept næste år. Det bliver lørdag, den 10. marts 2018 klokken 10. Der blev nedsat et fest-
udvalg bestående af lngegerd Auken, Lisa Sørensen og Flemming Pedersen.
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Knud Sørensen. Referent


