
Referat af Nyttehaveforeningen Skovlundes generalforsamling 5. februar 2015 kl. 19  

Formanden Mogens Damsbo bød velkommen og foreslog Jan Poulsen som dirigent 

1. Valg af dirigent Jan Poulsen blev valgt med applaus, og overtog mødeledelsen 

2. JP konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

3. Valg af referent blev Inge Grandahl Andersen. 

4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år blev forelagt af formanden. Beretningen 
vedlægges dette referat. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og foreløbigt budget blev fremlagt af kasserer 
Karen Eva Smith og regnskabet blev vedtaget og budgettet taget til efterretning. Der var et 
spørgsmål fra Kim 139, hvad forsikring på kr. 1700 var. Kassereren oplyste, det var den 
lovpligtige forsikring, som omfattede arbejdsdagene, da foreningen så bliver betragtet som 
arbejdsgiver.  

Det blev oplyst, at der ville blive udlagt endnu en kompostgrund have 160 og at alle skulle 
huske arbejdsdagen lørdag den 25. april 2015 kl. 10.00 på p-pladsen ved spejderhytten. 

6. Kontingentfastsættelse, på baggrund af det fremlagte budget, blev vedtaget som 
uændret kontingent på kr. 350 pr. år. 

7. Indkomne forslag: Ingen. 

8. Valg: 

• Kasserer: Karen Eva Smith (genvalg) 
• Bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Jørgensen, Kjeld Klok (genvalg), Torben James 

Jensen (tidl. suppl. valgt til bestyrelsen) 
• Revisorer Bodil Ursin (genvalg) og Knud Sørensen (nyvalg, suppl.) 
• Suppleant til bestyrelsen: Momir Sutic (nyvalg) 

9. Under eventuelt blev følgende drøftet: Kim 139: 
Kunne vi ikke bede kommunen om at opfylde 
hjulsporene.  Jørgen: og kunne vi få sat hegn op 
for at imødegå dem. Formanden ville tage kontakt 
til kommunen.  

Formanden kunne i øvrigt oplyse, at der vil blive 
etableret ny sti på vestsiden af Ejbyvej, og at han 
håbede at kommunen så lettere ville kunne 
vedligeholde hækken. Da der var nogen tvivl om, 
hvor det var, ville der blive vedlagt en tegning med 
dette referat. 

Formanden afsluttede mødet med at takke Kurt 
Lohse, som fik en flaske for godt revisorskab. 

Mødet sluttede kl. 19.30. 


