
Referat Generalforsamling Solhjemgården d. 22/7-2017 
 

1) Dirigent valgt Erik Jørgensen Strandskadevej 2 
2) Stemmetællere valgt John Mejsevænget 8 og Else Jørgensen Strandskadevej 24 

Antal stemmeberettigede 17 
3) Formandens beretning godkendt 
4) Regnskab aflagt og godkendt 
5) Afstemning om fremtidig behandling af vejene 

Vedtaget med 15 stemmer for, heraf 2 fuldmagter 
6) Afstemning af budget. Budgetforslaget med udgifter til vej og honorar til Peter for vedligeholdelse 

af hjemmeside, enstemmigt vedtaget. 
7)   A: Valg af kasserer, ingen frivillige meldte sig. Bestyrelsen undersøger andre muligheder og priser    
før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 
7)   B: Valg af bestyrelsesmedlem. Søren Hansen Mejsevænget 30 blev valgt. 
7)   C: Da Hanne alligevel ikke ønsker genopstilling, vælges et nyt bestyrelsesmedlem: Michael Dall, 
Mejsevænget 5 
7)   D: Suppleanter: Susan og Erik genvælges 
7)   E: Revisorerne Marianne og Maibritt genvælges 
7)   F: Indkomne forslag fra Maibritt at honorar til formand og kasserer vedtages på 
generalforsamlingen hvert år. Forslaget blev forkastet enstemmigt, da det kræver vedtægtsændring og 
er unødvendigt da honorarerne i forvejen står i budget og regnskab som vedtages hvert år. 
8)  Eventuelt: Peter lægger sin mail ud på hjemmesiden, så der det er muligt for alle at skrive til ham. 
     Olie spild ud for Peter, tages med ved vejsyn. 

 
Mvh 
 
Jan Vejltoft 
 
 

 
 
VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT 
 
Idet bestyrelsen forventer og tror at forslaget til vedtægtsændring vil blive vedtaget, har vi brug for at komme 
i kontakte med hvert enkelt medlem for at få deres email-adresser. 
 
Det nemmeste er at I sender en mail til formanden på info@itprovider.dk med oplysning af jeres fulde navn 
og Adresse, - både privat og i foreningen, samt den e-mailadresse som I ønsker vi skal sende til. 
Dermed får vi også opdateret vores adressekartotek. 
 
I kan også udfylde denne seddel og lægge den i formandens postkasse på Emuvej 9. 
 
SKRIV TYDELIGT ! 
 
 
Navn: 
 
Adresse i foreningen: 
 
Hjemadresse: 
 
E-mailadresse: 
 
 

mailto:info@itprovider.dk

