
Referat fra generalforsamlingen for Borgerforeningen for Hundslund og Omegn 

a�oldt den 25. januar 2017 kl. 19.30

i Hundslund Hallen.

Til generalforsamlingen var der mødt 15 medlemmer incl. bestyrelsen.

Bjarne Pedersen, formand for bestyrelsen, bød velkommen �l de fremmødte og gik here�er over 
�l generalforsamlingens dagsorden.

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Carsten Hagen enstemmigt valget. Han takkede for valget og konstaterede, at 
indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet. 

På grund af forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsens side, foreslog 
dirigenten, at pkt. 7, indkomne forslag, behandles umiddelbart efter pkt. 3, 
hvilket generalforsamlingen var enig i.

Herefter overgav han ordet til formanden.      

Pkt. 2: Formandens beretning.

Bestyrelsen har afholdt 6 gode møder i årets løb. Karina Lambrecht var den 
eneste, der fulgte med fra den gamle bestyrelse og over i den nye bestyrelse. 
Karina rejste imidlertid fra Hundslund, hvorfor Kaj Enevold som suppleant 
overtog hendes plads i bestyrelsen.

Aktivitetsniveauet har været sænket. Hundslund Aktiviteter er nedlagt. 
Juletræsfesten er overgået til Spejderne og Hallen samt frivillige. Ren By er 
overtaget af Spejderne – vi betaler stadig pølser m.v. 

Vi har i 2016 arrangeret Sct. Hans i Grusgraven, holdt et Tupperware party i 
Klubhuset samt ølsmagning i Bryggeriet Stormgården, Halling.

Udlejning af flag administreres af Carsten og Hanne – tak for det.

Hjemmesiden ajourføres af Mogens Mehl – tak for det.

Søren fra bestyrelsen har selv kæmpet med at få ryddet op på naturlegepladsen 
De 9 Årstider. Det skal vi samlet følge op på i det nye år.



Der ud over er Borgerforeningen villig til at hjælpe borgere med nye gode ideer 
for 8350 området. Odder Kommune vil bl.a. aflede vand fra Kirkevang via LAR-
løsninger i form af faskiner på det grønne område mellem Kirkevang og Torupvej.
Der arbejdes på, at en kompensation for dette er en asfalteret sti over det 
grønne område til gavn for gangbesværede. 

Det er foreningens ønske, at aktive grupper, der ikke er en egentlig forening, 
kan oprette en konto under Borgerforeningen. De respektive grupper fører selv 
deres regnskaber. 

Bemærkninger til beretningen:

Heimo: Ros til sti ved Kirkevang/Torupvej. Ønskede en rundkørsel ved 
Sondrupvej/Landevejen med direkte adgang til Oldrupvej. Elektroniske infoskilte i
begge ender af byen. At der sker et eller andet med Kroen. Stier i området 
bliver tydeliggjort, årligt møde med tilflyttere.

Jørn: Male flagstænger og evt. udskifte flag. 

Beretningen taget til efterretning. 

Pkt. 3: Kassereren aflægger revideret regnskab.

Ingelise fremlagde borgerforeningens regnskab for 2016, der udviste et overskud
på kr. 19.689,47. Dette skyldtes ikke mindst, at Borgerforeningen ved en fejl 
de sidste 7 år har betalt en grundejerforsikring på i alt kr. 15.259,18 for De 9
Årstider, som Odder Kommune rettelig skulle betale. Beløbet tilbagebetalt fra 
Odder Kommune.

Regnskabet enstemmigt vedtaget.

Regnskabet for De 9 Årstider, Juletræsfesten og Hundslund Aktiviteter taget til
efterretning. Det blev besluttet, at regnskabet for De 9 Årstider overgår i 
Borgerforeningens regnskab. 

Da Kunstforeningen i løbet af 2016 har nedlagt sig selv og overdraget deres 
kontante beholdning på kr. 7.135,42 til Hundslund Købmandsgård, foreligger der 
ikke et regnskab.

Heidi foreslog, at overskuddet fra Juletræsfesten kunne overgå til De 9 
Årstider.



Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag.

Fra bestyrelsen foreligger 2 forslag.

Forslag 1:

- Da Hundslund Aktiviteter er nedlagt med en kassebeholdning på kr. 
27.434,56 efterlyser bestyrelsen forslag til, hvad pengene skal bruges til.
Bestyrelsen foreslår:

- Fitness til Hallen, ny legeplads til Skolen eller lade pengene stå til evt. ny 
Hundslund Aktiviteter.

Fra generalforsamlingen blev der foreslået opsætning af elektroniske infoskilte, 
tilskud til Multihus, man kunne evt. doble op når skolens elever i uge 41 løber et 
sponsorløb for at skaffe økonomi til en lejeplads.

Bjarne foreslog, at evt. interesserede skulle ansøge Borgerforeningen om tilskud.
Det blev enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen arbejder videre med forslagene.

Forslag 2:

- Forslag til nye vedtægter, der er forelagt generalforsamlingen.

De foreslåede ændringer af §§ 1 - 7 enstemmigt vedtaget. Dog blev ordet 
fordeles, som var det sidste ord i næstsidste sætning i § 7 ændret til anvendes.
Det første ord i næste sætning, som var fordelingen, blev ændret til midlerne. 

Pkt. 4: Fastlæggelse af kon�ngent.

Pkt. 5: Valg af bestyrelse.

Pkt. 6: Valg af 1 suppleant, 1 revisor og revisorsuppleant.

Pkt. 8: Eventuelt.

Efter at de indkomne forslag var vedtaget på den ordinære generalforsamling, 
afsluttede dirigenten generalforsamlingen med henblik opstart af den 
ekstraordinære generalforsamling.

I pausen var Borgerforeningen vært for pizza samt en øl/vand.

Torben Sørensen, referent. 


