
Generalforsamling onsdag d. 09.03.2016 

På Varnæsvej 94, Hostrupskov 

 

Vi startede med et oplæg af Peter fra G4S omkring, 

hvordan vi sikrer vores hjem bedst mod indbrud. Der er i 

postkasserne uddelt et tilbud fra G4S, dette kan også 

findes på hjemmesiden og FB. Husk seneste tilmelding er 

den 28. marts 2016 via mail til Peter Lomholt, G4S. 

 

Herefter Generalforsamlingen: 

 

1. Valg af ordstyrer. 

- N. Thulstrup blev valgt som ordstyrer. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 

år. 

- Vi er p.t. på ca. 120 medlemmer, 

- Vi fastholder vores nuværende kommunikation i 

form af folder, facebook, hjemmeside m.m., 

- Ren dag 2015 – god dag med mange fine initiativer.  

o Der er Ren Dag igen d. 16. april 2016 kl. 9.00 

med opstart på Varnæsvej 94 – vi håber på 



samme opbakning og gode arrangement som 

sidste år. 

- Byskilt – nu er det endelig klar – vi afventer 

meddelelse fra kommunen om endelig placering. 

- Sommerfesten blev afholdt i August – godt 

arrangement med god deltagelse. Igen blev det 

grundet vejret afholdt i Ejnars værksted – tak for 

det.  

- Voksenarrangement i oktober. Godt arrangement 

med fin deltagelse.  

- Mette afholdt igen fastelavn og som var et rigtig 

godt arrangement med fin deltagelse. 

- Som noget nyt foreslår Bo opstart af et cykelhold. 

Første tur 4. april 2016 fra rastepladsen. 

- Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.  

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

- Charlotte gennemgår regnskabet, som igen i år 

viser et flot overskud.  

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

- Bestyrelsen fastholder kontingentet til 150,- kr.  

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 



Følgende er på valg: 

- Charlotte Stendorf – ønsker ikke genvalg, 

- Mette Callesen Refsgaard – ønsker ikke genvalg, 

- Thomas Bomm – ønsker ikke genvalg, 

- Solveig Moshage – ønsker ikke genvalg, 

- Hannah Kähler – ønsker ikke genvalg, 

Den nye bestyrelse: 

- Lars Bo Pedersen,  

- Ejnar Callesen,  

- Bernd Funda Thomsen, 

- Flemming Søndergaard, 

- Natascha Linea Jensen, 

- Mette Callesen Refsgaard – genvalgt, 

- Charlotte Stendorff – genvalgt, 

- Lars Bagger – suppleant. 

Der blev på generalforsamlingen godkendt, at 

bestyrelsen fortsætter med kun 1 suppleant. 

6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

- Kjeld Clausen og Jens Jørgen Rasmussen blev 

genvalgt som revisorer. 

- N. Thulstrup blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

7. Eventuelt: 



- Ejnar lufter ideen om der evt. skal arbejdes på at 

arrangeres et loppemarked. 

- Charlotte spørg ind til gode ideer til 

voksenarrangement. 

- Der debatteres omkring hvad man evt. kan gøre 

for hurtigere og flere tilmeldinger til 

arrangementer. 

- Natascha foreslår om man kan få opsat nogen 

skraldespande til hunde-efterladenskaber eller om 

man kan mærke sin skraldespand, hvis det er ok at 

poser må smides deri – der findes gratis 

klistermærker hertil.  

- Bo nævner cykelholdet igen og der snakkes herom 

- opstart den 4/4 fra restepladsen – kom som du 

er – ingen krav – tidspunktet offentliggøres på FB.  

 

Der er konstituerende bestyrelsesmøde d. 30/3-16. 

 

Referent: Hannah Kähler  


