
Generalforsamling tirsdag den 29. maj 2018 i Munklindehus 
 

25 personer tiltog incl. Bestyrelsen. 

 

Dagsorden: 

1/ Valg af dirigent 

2/ Valg af referent 

3/ Formandens beretning 

4/ Regnskab forelægges 

5/ Behandling af indkomne forslag 

6/ Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 På valg: 

 Conny Furbo - Villig til genvalg 

 Lene Simonsen - Ikke villig til genvalg 

 Kirsten Jensen - Villig til genvalg 

 

 Yderligere bestyrelsesmedlemmer: 

 Dianne Zabell - Valgt 2017 

 Kirsten Frederiksen - Valgt 2017 

 

 Valg af suppleanter: 

 Tom Nygaard - På valg 

 Ejgild Olesen - På valg 

 

 Valg af revisorer: 

 Ole Olesen  - På valg 

 Birthe Hedegaard - På valg 

 

7/ Eventuelt og kaffe 

 

 

1/ Carina (Stubkærs Venner) blev valgt som dirigent og kunne konstatere at 

generalforsamlingen var lovligt varslet. 

 

2/ Kirsten Frederiksen blev valgt til referant 

 

3/ Kirsten oplæser formandens beretning – vedlægges som bilag, beretningen er godkendt 

 

4/ Connie Furbo gennemgik regnskabet, som i øvrigt uddeles til alle fremmødte. 

Regnskabet ser godt ud og der var ingen kommentarer til regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt 

 

5/ Der var ingen indkomne forslag. 

 

6/ Kirsten J fortalte hvad en bestyrelsespost indebærer, hvor efter der var valg til 

bestyrelsen. 

 

Kirsten J og Conny blev genvalgt. 



Lenes plads ubesat, men der vil blive arbejdet på at få en til denne post. 

 

De yderligere bestyrelsesmedlemmer er Dianne og Kirsten F da de ikke er på valg i år. 

 

Tom Nygaard blev genvalgt som suppleant. 

Henriette Søndergaard (Stubkær) blev valgt som suppleant. 

 

Ole Olesen og Birthe Hedegaard blev genvalgt som revisorer. 

 

Egon Larsen, Gedhusvej, vil blive spurgt om han vil indtræde i bestyrelsen. 

 

 

7/ Der arbejdes på at få opsat lamper langs græsplænen mod p-pladsen. En god ide vil 

være at disse  blive tilkoblet en lyscensor til at bestemme tiden for lampernes tænd og 

sluk. 

Der var en god snak om græsslåning, taget på Munklindehus, opsætning af solceller. 

Når der skal være arbejdsdag vil det være en god ide at få det lagt på Munklindes 

facebook side også, da flere nok ser facebook end Munklindes hjemmeside. 


