
Referat af Generalforsamlingen i Holtug Borgerforening 

 Fredag den 17. marts 2017  

 

 

1 Valg af dirigent. 

Rolf Persson blev valgt 

 

2 Valg af 2 stemmetællere. 

Tina Grønbæk 

Mette Maimann 

 

3 Bestyrelsens beretning ved formanden. 

Beretningen ved Horst Wilke blev godkendt 

 

4 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, ved kassereren. 

Det reviderede regnskab blev gennemgået af John Tange og godkendt 

 

5 Fastsættelse af næste års kontingent. 

Taksterne fra 2016 blev foreslået uændret og godkendt. 

(kr. 100,00 for enlige og kr. 150,00 for en husstand, for et kalendeår). 

 

 

6 Valg til bestyrelsen:  

På valg er   Yvonne (genopstiller ikke)      

                     Merete (genopstiller ikke) 

                     Thor (genopstiller ikke)  

                     Britta (genopstiller ikke) 

                     Horst (fratræder i utide p.g.a helbred) 

                      1 Suppleant 

 

Følgende blev valgt: 

                     Gunnar, der pt er suppleant blev valgt i stedet for Horst. 

 



Til bestyrelsen blev herudover valgt: 

                    Tine Grønbæk 

                    Lars Maimann 

                    Karin  

                    Britta Hinrichsen og 

                    Mette Maimann som suppleant  

                     

7 Valg af revisor (bilagskontrollant) og suppleant for revisor. 

                       Yvonne blev valgt som bilagskontrollant og 

                       Susanne Bøgeskov som suppleant. 

8 Behandling af indkomne forslag. Forslag fra Villy Petersen vedr. fast 

kontingent til samarbejdsforum. 

Villy uddybede sit forslag om et pålæg fra generalforsamlingen til bestyrelsen 

til at betale et beløb svarende til hvad de tre andre betalende foreningers 

bidrag (pt. 1000 kroner) til Samarbejdsforum. Horst orienterede om 

bestyrelsens beslutning om ikke at betale et fast beløb. Bestyrelsen var villig 

til at bidrage til konkrete udgifter på Grønningen mv. på lige fod med de andre 

foreninger. Denne beslutning er meddelt Samarbejdsforum. Sådanne udgifter 

blev bl. a. betalt i 2015. For 2016 har Borgerforeningen ikke modtaget en 

opkrævning. 

 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er den til enhver tid siddende 

bestyrelse der er bemyndiget til at træffe sådanne dispositioner. 

 

Samarbejdsforum er ikke en valgt forening med vedtægter, men et forum 

sammensat af repræsentanter fra eksisterende foreninger og evt. ad hoc 

grupper.  

En af forudsætningerne ved dannelsen af Samarbejdsforum var, at der ikke er 

økonomi i forummet og at evt. udgifter bliver klaret af kassererne i de 

forskellige foreninger. 

 

Villy’s forslag blev ikke vedtaget. Det blev besluttet, at den ny bestyrelse 

drøfter forslaget og melder tilbage til Samarbejdsforum. 

 

9 Eventuelt 

Intet til referat 


