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Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2019 kl 20.00 Paderup Gymnasium  

1) Valg af dirigent:  

Ole Ditlev  

2) Formandens beretning  

- Opsætte trampolin, som blev vedtaget ved sidste generalforsamling i 2019, har været til 
stor glæde for de børnene. 

- Det er nu muligt at få fibernet ind i husene ved, at kontakte STOFA der står for dette. 

- Klatrevæggen taget ned grundet dårlig stand og en sikkerhedsrisiko for de børn som 
anvender den. Nyt gyngestativ, solid og vedligeholdelsesfrit, er blevet sat op. Ved næste 
arbejdsdag skal der lægges mere faldsand under gyngen. 

- Græsslåningen fungerer fint, men stadig en stigende udgift. Snerydning fungerer IKKE fint. 
Der er rod med fakturaer kontra den reelle service leveret. Bestyrelsen vil kigger en ny 
udbyder på området. 

- Der er blevet givet en række ”velkomstspande” til de nye, som flytter ind. 

- Der planes på en arbejdsdag, men dato er ikke fastlagt endnu. Derudover vil bestyrelsen 
gerne fremhæve Poul-Erik for hans frivillige og initiativrige arbejdskraft i forbindelse med 
oprydning for affald efter storme, fjernelse af ukrudt ved legepladsen osv. Som tak har 
foreningen givet ham en flaske rom. 

- Sommerfest er ikke fastlagt, da det vil kræve at nogle frivillige sætter sig sammen. Det er 
ikke noget bestyrelsen vil sætte i værk, men vil gerne støtte. 

- Opfordring til at passe på farten for at undgå uheld og være opmærksomme på legende 
børnene. 

- Tyveri. Der har ikke været tyveri i området siden sidste generalforsamling i marts 2019. 
Der opfordres til at kontakte bestyrelsen, hvis man bliver udsat for tyveri, som vil sende 
besked ud til at medlemmer hurtigst muligt. 

- Ingen permanent parkering i rabatterne/fællesarealerne. Dog er det ikke et problem, hvis 
man har besøg, holder fest eller lignede. Blot man tager hensyn til andre i nærheden.  

- Bestyrelsen gør opmærksom på at al kommunikation til medlemmerne foregår via e-mail. 
derfor er det vigtigt at bestyrelsen har de rigtige e-mailadresser. 

3) Fremlæggelse af regnskabet 

Ved Thomas Steensgaard (regnskaber ligger tilgængelig under ”Økonomi” på hjemmesiden). 
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4) Fastlæggelse af kontingenter og budgetter  

- Budgettet ligger tilgængelig under ”Økonomi” på hjemmesiden 

- Kontingent til foreningen hæves fra 1.200 kr. til 1.500 kr. om året. 

- Kontingent til vejfonden fastlægges til 1.000 kr. om året 

5) Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne  

Forslag fra Lisbeth Mikkelsen om at udbedre skaden på det ødelagte kloakdæksel og kantsten 
ved krydset Afroditevej og Dionevej.  

Det blev besluttet at bestyrelsen vil tage fat på det ved næste kommende bestyrelsesmøde 
og udgiften dækkes af vejfonden.  

6) Valg af formand 

Stefan Nonboe genvalgt 

7) Valg af bestyrelsesmedlem 

Katharina von Weydenberg Kærlet blev valgt 

8) Valg af supplant 
Winnie Wärnstrøm Pedersen genvalgt  
 
9) Valg af revisor 
Laila Ditlev blev genvalgt 
 
10) Eventuelt 
Der blev spurgt ind til hvor mange gange om året skrænten blev slået. Det blev fastslået af 
bestyrelsen, at det kun vil ske en gang om året. 


