
Generalforsamling den 29. april 2019

25 deltagere

1. Velkomst samt valg af dirigent og referent
Allan (næstformand) bød velkommen vegne af formand, der havde meldt afbud.
Henrik Krogh blev valg til dirigent.
Jørn blev valgt til referent.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 
Næstformanden fremlagde årsberetningen på vegne af formanden.
Henning Wendeboe ønskede at vide, om alt var på plads vedr. boldbaner mv.
Henrik gav en grundig orientering omkring dette. Herunder at lokalplanen er vedtaget og at 
eneste udfordring på nuværende tidspunkt er jordkøbet. Jordkøbet har trukket en del ud.
Lodsejer og kommunen skal have fundet en løsning, inden projektet kan igangsættes.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status til godkendelse
Henrik gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Der var ingen bemærkninger.

4. Orientering om årets budget
Henrik forklarede, hvordan budgettet vil blive gennemført (overførsel af tal fra 2018)
Henrik Krogh spurgte til valg af projekt / entreprenør og budget til dette.
Kasserer forklarede, at dette ikke er budgetteret, idet kommunens tilskud og fonde skal 
dække hovedparten af omkostningerne. Projektet vil blive opdelt i etaper efterhånden som
økonomien kommer på plads. Budgettet blev herefter taget til efterretning.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: 
Vivi Christensen modtog genvalg
Tom Nielsen næstformanden medbragte en fuldmagt, at Tom modtag genvalg
Arthur Pekruhn modtog genvalg



Valg af suppleanter: 
Suppleanter vælges hvert år. 

På valg:
Diane Kokholm Kehlet modtog genvalg
Lars Thomsen modtog genvalg

7. Eventuelt

Henrik kommer med yderlige oplysninger om udendørsprojekterne og svarer på spørgsmål.

Karsten Ellegaard foreslår, at vi bruger noget af vort overskydende varme vand om sommeren
til fjernvarme til skolen.

Hvorfor er Diamantens hjertestarter tom. 
Den ikke er registreret. Enten skal den erstattes og registreres, eller den skal
helt væk. Sættes på som et punkt til næste bestyrelsesmøde.

Egon Christensen efterlyser nye T-shirts til fitnessinstruktører. Dette blev omgående lovet.
(Rent principielt skal det dog vedtages af bestyrelsen. Sikkert kun en formsag)


