
Referat fra Årsmødet den 23. november 2012 
 

Randi Lintrup - formand - bød velkommen og pegede på Torben Ellegaard som ordstyrer. 
Valg af dirigent 

Herefter blev Torben valgt som ordstyrer. 

Torben konstaterede, at Årsmødet var indkaldt efter vedtægterne. Der var en fuldmagt fra de 

fremmødte. 
Torben gennemgik herefter dagsordenen for at sikre en smidig gennemførelse af årsmødet. 

Torben opfordrede til, at bestyrelsen til næste Årsmøde omplacerede de enkelte punkter på 

dagsordenen, således at der kunne fremkomme et mere naturligt forløb på Årsmødet. 

 
Formandens beretning 

Randi fremlagde sin beretning som havde følgende punkter: 
 Fastelavn  Et fint arrangement med mange deltagere som denne 

   gang blev afholdt ude. 
 To banko  Der er blevet afholdt to banko med stort fremmøde. 
 Loppemarked  Arrangementet blev gennemført i 

samarbejde med     Brugsen. 
 Skt. Hans  Også et fint og velbesøgt arrangement, med en fin tale 

   af præsten. 
 Foreningens hjemmeside Der er mange "besøg" på hjemmeside, som vil bliver 

   ført over på en professionel platform. 
 Møder med politikerne Der har i sidste omgang været afholdt fem møder med 

   politikerne i Byrådet. 
Der blev stillet følgende spørgsmål: 
 Hvorfor der var færre spil ved seneste banko ? Længde af banko var 

hovedårsagen til de færre spil. 
 Hvad blev der talt med politikerne om ? Randi og Jan oplyste om nogle af de 
mange emner som der blev talt om. 
 

Herefter blev formandens beretning godkendt. 

 

Finn fremlagde - i en kort udgave - formandens beretning fra Seniorklubben, som 
underafdeling af beboerforeningen. Hovedindholdet var de mange arrangementer - i alt 19 - 

som har været gennemfør i året løb. 
 

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2012 og budget for 2013, samt kontingent 
Knud - kasserer - fremlagde det reviderede regnskab for 2012 og budgettet for næste år. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for næste år. 

 

Herefter blev regnskabet for 2012, kontingentstørrelsen og budget 2013 godkendt. 
 

Finn gennemgik regnskabet - i en kort udgave - fra Seniorklubben, som underafdeling af 

beboerforeningen. 

 

Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

 

Valg til bestyrelsen 

Preben, Finn og Jan blev genvalgt til bestyrelsen. Mette Erikstrup og Birthe Hansen blev også 
valgt som ordinære bestyrelsesmedlemmer. Lasse Grønn(1), Maria Vagnild(2) og Helge(3) blev 

suppleanter. Gitte og Torben Ellegaard blev genvalgt som revisorer. 
 

Evt. Der blev talt om en mere tidssvarende måder at kommunikere med medlemmerne. 


