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Referat af generalforsamling 12. april 2011
1. Valg af dirigent
Ib Nielsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
iht. foreningens vedtregter
2. Formandens beretning for 2011
Formanden gennemgik den skrevne beretning. Forsamlingen tog beretningen til efterretning.
3. Regnskab for 2011
Claus Andersen fremlagde regnskabet. Han gjorde rede for at revisorerne godkendt
regnskabet med to bemrerkninger:
"1.
En st0rre post (sarnmenlignet med foreningens aktiver), er fejlagtigt tilgaet
foreningen. Fejlen er angiveligt rettet ved en tilbagef0rsel foretaget afbanken, men
foreningen er uden dokumentation for dette. F oreningens formand erklrerer skriftligt, at have
modtaget mundtlig bekrreftelse pa, at afsenderen har modtaget bel0bet retuI. Revisionen har
forgreves fors0gt at fa yderligere dokumentation.
2.
Der er udbetalt kontant kr. 2.500 uden dokumentation, angiveligt i forbindelse med
generalforsamlingen (underholdning).
Revisionen finder begge forhold kritisable."
Claus Andersen gjorde rede for de to forhold. Mht. det f0rste havde han efter revisionens
bemrerkninger henvendt sig til Danske Bank som skriftligt har tilkendegivet at bel0bet er
f0rt tilbage til afsenderen.
Mht. det andet punkt beklagede kassereren at han ikke pa stedet havde faet en kvittering.
Modtageren har efterf0lgende i en mail-korrespondance erklreret sig villig til at kvittere. En
fremsendt kvittering er dog ikke blevet returneret.
Pa baggrund af Claus Andersens redeg0felse godkendte generalforsamlingen regnskabet.
4. Markering af foreningens 40-ars jubilreum. Foreningen har jubilreum den 25. juni 2012.
Formanden fortalte at bestyrelsen gerne ville markere jubilreet og fremlagde forskellige
overvej elser.
Der var tilslutning fra sal en til ideen om at markere jubilreet. Det blev foreslaet at lave et
madpakkearrangement til trekanten ved 0stermarken. Bestyrelsen viI arbejde videre med
denneide:
5. Indkorrme forslag. Der var indkommet f0lgende forslag fra foreningens revisorer Lisbeth
Warming og Otto Jensen:
"Generalforsamlingen palregger hermed bestyrelsen, at udarbejde en skriftlig vejledning for
dokumentation afforeningens regnskab. Vejledningen forelregges revisionen for
kommentering, inden den forelregges nreste generalforsamling for endelig godkendelse."
F orslaget blev vedtaget.
6. Valg af formand.
Jens Pedersen, 0stermarken 11, blev valgt (genvalg).
7. Valg af medlernmer til bestyrelsen.
Hanne Ytting, Dyssevej 33, blev valgt (nyvalg)
8. Valg af to suppleanter.
F01gende blev valgt:
Ellinor Nielsen, Kirkevrenget 4 (genvalg)
Lene Johansen, Agerupvej 73 (genvalg)

9. Valg af to revisorer
Esben S. Boetius, Gunds01illevej 23 (nyvalg)
Gunnar Gissel Nielsen, Gunds0lillevej 13 (nyvalg)
10. Fastsrettelse af indskud og arligt kontingent. Bestyrelsen foreslog urendret indskud (0 kr.) og
kontingent (50 kr.) i 2013.
Forslaget blev vedtaget
11. Eventuelt.
Ib Nielsen spurgte om det ville vrere muligt at udvide foreningen, sa den kom til at drekke
hele Agerup. Lisbeth Warming svarede at foreningen i praksis blev oort afkommunen, fx i
spm. om trafik. Formanden havde samme oplevelse, og anf0rte i 0vrigt at forslaget ikke ville
kunne gennemf0res idet kommunen typisk har bestemt grrens.eme for de nyere
grundejerforeninger. Han fortalte at der var etableret et netvrerk, Gunds0 Syd, som m0des to
gange arligt, hvor omn\dets foreninger udveksler erfaringer.
- Formanden takkede John Nielsen for sin indsats i bestyrelsen, Gunnar Gissel Nielsen for
pasning afKirkestien, Ib Nielsen for pasning afKildemoses0en samt Otto Jensen og Lisbeth
Warming for at have revideret regnskabet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.45. Der var freIlliIl0dt ca. 45 medlemmer.

Agerup den 17. maj 2012
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