
 

Generalforsamling d. 20. februar 2018 kl. 19.00 Hundslundhallen 

Der var mødt 24 medlemmer inkl. bestyrelsen. 

Formanden, Bjarne Pedersen bød velkommen og gik videre til generalforsamlingens dagsorden. 

Referat:  

1. Valg af dirigent 

Heidi Gautschi blev enstemmigt valgt, og Heidi konstaterede, at indkaldelsen til 

generalforsamlingen var lovligt varslet 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen har afholdt 8 gode møder i årets løb ud over generalforsamlingen.  

Vi har mistet et medlem, Allan Johnsen, som i stedet er blevet løbetræner, så tak til Allan for din 

deltagelse. 

 

Naturlegepladsen, De 9 årstiders regnskab, er nu slået sammen med Borgerforeningens kasse, da 

Borgerforeningen står for vedligehold, med Søren som daglig vedligeholder. 

 

Midler fra Hundslund aktiviteter, har Borgerforeningen besluttet, skal indgå i udgift til elektroniske 

infotavler, måske i forbindelse med hastighedsreguleringen. 

 

Borgerforeningen har været tovholder ved stiprojekt Torupvej/Kirkevang, som nu er blevet 

asfalteret. Jørn Enevold har også haft andel i dette. 

 

Valgmøde i Hallen d. 1. november, afholdtes af Borgerforeningen sammen med Lokalrådet med et 

fint fremmøde på ca. 50 mennesker. 

 

Vedrørende kloak projektet i Hundslund, har Bjarne deltaget ved Skurvognsmøder, sammen med 

Odder spildevand, og har bl.a. overbragt de indsamlede underskrifter fra Hundslund borgerne. 

 

Af arrangementer har Borgerforeningen haft en guidet tur i Horsens statsfængsel, med 23 

deltagere, Sct. Hans bål med Heidi Gautschi som taler, været medarrangør sammen med 

Seniorforeningerne fra Hundslund, Gylling og Randlev ved Århus promenadeorkesters koncert i 

Hundslundhallen og givet et tilskud til Lysarrangementet. 

 

Borgerforeningen er ved at udarbejde en folder, som fortæller om Hundslund og omegn. Tanken er, 

at folderen kan ligge ved fx ejendomsmæglere og også kan uddeles til nye tilflyttere. 



Bjarne sagde tak til alle i bestyrelsen for godt fremmøde og deltagelse. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Ingelise fremlagde og gennemgik regnskaberne for Borgerforeningen for Hundslund og Omegn, 

Hundslund Aktiviteterne samt Juletræskontoen, hvor overskuddet skal bruges til indkøb af 

materialer til næste juletræsfest. Regnskaberne blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har selv et forslag til Vedtægtsændring under paragraf 3: Stemmeafgivelse kan kun ske 

ved personligt fremmøde, af de der har været medlem i det forgangne år, og af personer der er 

fyldt 18 år før afholdelse af generalforsamlingen. Dette blev vedtaget. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter uændret i det kommende år med: 75 kr. for en husstand og 40 kr. for 

enkelt medlemskab 

 

6. Valg af bestyrelse 

Bjarne, Kaj og Anni var på valg og de blev genvalgt.  

Bestyrelsen mangler et medlem og her blev Marianne Ketscher foreslået og valgt. Velkommen i 

bestyrelsen. 

 

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

Bestyrelsen er nu fuldtallig og har derfor ingen suppleant. 

 

8. Valg af revisor 

De to nuværende revisorer har valgt at trække sig, derfor tak for hjælpen og velkommen til de to 

nye, som er Marianne Bang Vestergaard og Anette Maach  

 

9. Evt. 

Kaj Wohlert roser os, tak for det. 

Heidi og Bjarne afrunder og afslutter mødet. 

 

Herefter var Borgerforeningen vært ved kaffe/te og kage samt øl og vand 

 

Borgmester Uffe Jensen kom kl. 20.00 og fortalte om livet fra politimand til borgmester.  

Et spændende foredrag med stor spørgelyst bagefter, og Uffe Jensen svarede beredvillig på alle 

spørgsmålene. Tak for det. 

 


