
Referat fra Generalforsamling for Asmusgårdsvej d. 10-03 

Velkomst  

Formand Lars Vaaben bød alle velkommen 

Valg af Dirigent 

Carsten Dalsager, nr. 56 

Reglement 

Forskrifterne fulgt. 

Valg af Referent 

Jan Marcussen, nr. 122 

Bestyrelsens beretning 

• Tak til festudvalget. Alle 3 planlagte arrangementer i 2020 formåede at blive til noget. 

• Bestyrelsen præsenteret 

• Bestyrelsens arbejde i 2020 gennemgået kort 

o Bestyrelsesmøder 

o Diverse opgaver 

• Foreningens kommunikationsformer – ren digitalt via hjemmeside + mail 

• Kommende opgaver gennemgået kort 

Festudvalget 

Dorthe Pedersen er trådt ud, så der er kun 4 tilbage. De vil gerne have en ekstra, så giv besked, hvis du har 

lyst til at være med. 

Teltudlejning 

2 udlejninger i 2020. Detaljer for udlejning gennemgået. 

Regnskab 

Resultat - ingen generalforsamling samt meget begrænset snerydning har gjort, at vi fik et pænt overskud 

på ca. 27.000 kr, hvor der var forventet et underskud på omkring 35.000 kr. 

Balance – Vejfond diskuteret, herunder kom vi omkring stier/veje, der har fået en del revner igen. Vi skal 

nok have kigget på det, inden det udvikler sig. 

Arbejdsdag  

Lørdag d. 29-5 kl. 9.30 til 12.30 – hvis ellers vi må forsamles 15 – 25 personer til den tid. 

Forslag 

1) Foreningsaftale med FIBIA 

En mindre besparelse kan kun opnås og binder alle i foreningen. Det blev besluttet, at aftalen skal 

opsiges. Bestyrelsen informerer Waoo om dette. 



2) Renovering af Bro 

2 muligheder – træbro og rørføring. Flertal for rørføring. 

Budget 

Uforandret kontingent foreslås. Der foreslås brugt 35.000 kr. til 3 projekter fra projekt-kontoen. Note 1 skal 

justeres vedr. kontingent så der står 3.100 kr for 2021 (var den gamle note fra sidste år). Der budgetteres 

med et underskud på ca. 50.000 kr. 

Budgettet blev godkendt enstemmigt. 

Valg til bestyrelsen 

Alle genopstiller. Ingen modkandidater. Alle genvalgt. 

Revisor 

Alle genopstiller. Ingen modkandidater. Alle genvalgt. 

Eventuelt 

1) Lars Vaaben: Orientering om telemast ved fodboldanlægget på 42 m. Lysanlægget er 18 m. højt. 

Skal stå i byzone, slutter mellem Elmehaven og Lærkehaven – formentlig derfor omkring Klubhuset. 

Bestyrelsen går ind i dette. 

2) Lars Vaaben: Der er blevet skåret i Edderkoppespindet på legepladsen, så der er et hul på en lille 

meter. Vær evt. opmærksom på det, hvis jeres børn kravler i det. Bestyrelsen får set på det. Det kan 

formentlig relativ nemt repareres. 

3) Jakob Bak: For høj fart på Asmusgårdsvej langs med vores bebyggelse på vej ned mod Lærkehaven. 

Asbjørn vil gerne have, der bliver kigget på det. Det tidligere nedsatte udvalg har ikke været aktiv. 

Michael Budde har været med fra bestyrelsen, men kun som observatør. Jakob Bak vil evt. gerne gå 

ind i dette. Han tager det op med Asbjørn. 


