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Generalforsamling: Foreningen for godt naboskab - Underup & omegn, 22-02-2018 

 

Ad 1) Valg af ordstyrer 

Ad 2) Valg af stemmetæller 

Ad 3) Valg af referent 

Ad 4) Godkendelse af dagsorden 

Ad 5) Formandens beretning 

Ad 6) Regnskab 

Ad 7) Indkomne forslag 

Ad 8) Fastsættelse af kontingent 

Ad 9) Valg af bestyrelse og suppleanter 

Ad 10) Valg af revisor 

Ad 11)  Evt. 

--- 

 

Ad 1)  

Ordstyrer: Jens Jensen. Generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt. Dagsorden er godkendt.  

 

Ad 2)  

Stemmetæller: Poul Heiberg 

 

Ad 3)  

Referent: Trine Rosenbæk 

 

Ad 4) 

Dagsorden godkendt. 

 

Ad 5) 

 Tryg landsby 2017  Stor succes med masser af opbakning 

o Idemøde 52 ideer  10 grupper med hver deres emne 
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o Der er kommet ny hjemmeside med facebookintegration 

o Historiegruppe – masser af historie og skolesporet  

o Kommunikationsgruppen – plancher på kastanjeplænen, hjemmeside, velkomstfolder, 

infoskilte 

o Områdeforskønnelse  1000 blomsterløg, skilte, flagstænger mm.  

o Nedrivningsgruppe  Der arbejdes med kommunen 

Bestyrelsen siger tak for god opbakning til alle! 

 Aktiviteter i årets løb 

o Tryg landsbymøder  

o Fællesspisninger 

o Påskesjov på Slaggaard Banke 

o Sommerfest – 85. spisende – tak til alle der bidrog til en god aften! 

o Indvielse af petanquebanen og gåtur på skolesporet 

o Virksomhedsbesøg på Siljebjerggaard 

o Jul på Katrinelund – opbakning fra foreningen til rigtigt fint privat initiativ 

o Herrefrokost – 20 herrer i godt humør 

o Rundpinden – god aktivitet der også har bidraget til det gode naboskab 

o Læseklubben – god aktivitet, der også har bidraget til det gode naboskab 

 

 Landsbyrådet –  

o Via Landsbyrådet har vi fået tilskud til hjertestarter, kursus i førstehjælp, servicekit 

(spørgsmål: Skal der være en kontaktgruppe/person, der kan kontaktes, hvis man har brug 

for hurtig handling omkring hjertestarteren?) 

 Medlemsstatus: Voksende – også på facebookgruppen 

 Omtale i aviser, tv, radio og på facebook med positive historier 

 

Spørgsmål: Tryg Landsby er nævnt mange gange, men er ikke en del af foreningen – eller er 

det?  

 

Svar: Tryg Landsby midler må ikke gives til en forening alene, det gives til området. Dog er 

midlerne overdraget til foreningen som administrerer den økonomiske del.  

 

Formandens beretning godkendes. 

 

Ad 6)  

Der er ikke et regnskab klar til fremlæggelse, fordi det ikke er blevet godkendt af revisoren. Regnskabet 

drøftes under eventuelt.  

 

Ad 7) 

o Der er ikke indkommet nogle forslag 



3 
 

 

Ad 8)  

Fastsættelse af kontingent. Oplæg fra bestyrelsen af fortsættelse af 150 kr. pr. hustand. Der er enighed 

herom og kontingentet fastsættes til 150 kr. pr. husstand fortsat.  

 

Ad 9)  

Valg af bestyrelse samt to suppleanter: 1 medlem i ulige år. 2 medlemmer i lige år.  

Thorbjørn Eskildsen på valg (modtager genvalg) – Kevin Grøndal Guldhammer Bendixen på valg 

(modtager genvalg).  

Thorbjørn og Kevin valgt.  

Suppleanter: Helle Tirsvad og Søren Mortensen. 

 

Ad 10)  

Nuværende revisor, Finn Meldgaard, ønsker ikke genvalg. 

Valg af revisor: Poul Heiberg  

 

Ad 11)  

 Drøftelse af regnskab:  

Udleveret bilag fra revisor, Finn Meldgaard, med kritikpunkter. Bilaget vedhæftet referatet – men 

kritikpunkterne fremstår i referatet uimodsagt, da der ikke er noget regnskab at holde kritikken op 

imod.  

o Der er behov for, at der kommer styr på regnskabet, således at foreningen kan levere et 

selvstændigt regnskab, som revisoren kan stå inde for.  

o Der er behov for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Dato sendes ud med 

referatet.  Forrige revisor, Finn Melgaard, og ny revisor, Poul Heiberg, godkender 

sammen regnskabet.  

 

 Forslag på Generalforsamlingen: Kunne vi ikke være en del af Danmark Naturfredningsforenings 

oprydningsdag d. 22. april? 

 

 Generalforsamlingen bakker op om ideen og foreslår, at man opretter en 

begivenhed på facebook og fx mødes ved kastanjeplænen og fordeler 

veje/områder til oprydning.  

 

o Forslag: Fastelavn for voksne (mænd?) 
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o Forslag: At det bliver tydeligere på hjemmesiden, hvilke grupper der mødes omkring 

aktiviteter og hvornår (fx bogklub, strikke/hækle o.lign.)  

o Forslag: Rally 31/3 - Poul Heiberg er tovholder for et kommende arrangement.  

o Der er kommet en bevilling på 50.000 kr. til foreningen til et kombineret stjerne/fugle-

kigger – shelter ved Slaggard Banke. Mikkel Johansen og Trine Rosenbæk er tovholdere i 

dialog med bestyrelsen og Søren og Peter Mortensen.  


