
Referat, 
Generalforsamling, Tingparken - 30. august 

2016 
 

Afholdt i M.I.F.´s lokaler. 
 
Generalforsamlingen startede traditionen tro kl. 18.00 med at Foreningen var vært ved et par 
stykker smørrebrød, og lidt vin, øl og vand, derefter kaffe og hjemmebag. 
Der var i år 20 voksne stemmeberettigede til den hyggelige indledning på Generalforsamlingen.  
 

Kl. 19.00 åbnede Formanden generalforsamlingen, og bød alle velkommen. 
 

1. Valg af dirigent 
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bestyrelsen havde også i år hentet deres forslag 
til dirigent uden for foreningen, nemlig fhv. byrådsmedlem Sv. Aage Christiansen. 
Sv. Aage blev foreslået og enstemmigt valgt. 
Aksel Mikkelsen blev valgt til referent. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovlighed indvarslet, og 
beslutningsdygtig.  
 
Svend Aage gav derefter ordet til Formanden for aflæggelse af beretning.  
 

2. Formandens beretning 2015/2016 
Formandens beretning er vedlagt. 
Samarbejdet med Rune som tager sig af vores fællesarealer går fint, mindst en gang om året går 
bestyrelsen en tur med Rune og ser på områder som skal beskæres etc. 
 

3. Regnskab 
Kassereren gennemgik regnskabet som er vedlagt referatet. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

4. Indkomne forslag 
 Der var ingen indkomne forslag 

 

5. Kontingent 
Bestyrelsen ser ingen grund til at hæve kontingentet.  
Bestyrelsen gjorde dog opmærksom på at den kan opkræve et ekstra kontingent (éngangsbeløb 
pr. år) på op til 200 kr. pr. ejendom, jævnfør vedtægternes § 4, uden accept fra beboerne. 
 
Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt ikke at hæve kontingentet. 
 



 
6. Valg til bestyrelsen 
 
På valg var: 
Mogens Knudsen – Genvalgt 
Lotte Knudsen – Modtager ikke genvalg 
Christian Røngård fra nr. 45 er valgt som ny bestyrelsesmedlem 
 
Bestyrelsessuppleanter 
Anne-Grete Damborg Larsen - Modtager ikke genvalg 
Jess Christensen nr. 41 er valgt som ny suppleant 
 
Revisorer 
Revisor Keld Larsen – Genvalgt 
Som revisor 2 blev Bo Alstrup fra nummer 61 valgt 
 
Revisor suppleant. 
Rene Thomsen fra nr. 59 blev valgt. 
 

7. Eventuelt 
Der blev udtrykt ønske om at vandpilen ved nr. 31 på fællesarealet blev fældet. Bestyrelsen lovede 
at prioritere dette i det kommende år. 
Bestyrelsen orienterede om, at de har besluttet ikke at fjerne nedfaldet fra hegnet indtil 
plantagen. Baggrunden herfor er at der vil være en årlig omkostning på ca. 3.000 kr. for 
bortskaffelse af nedfaldet. De medlemmer der har ejendom op til stien ved plantagen, har stadig 
pligt til at holde den fremkommelig og ryddet, da dette ikke indgår i vedligeholdelsesaftalen med 
RN Entreprenør, men er en del af Hegnssynsdommen fra 1998. 
 
Formanden takkede for fremmødet, og dirigenten takkede for god ro og orden under mødet. 
 
 
Dirigent: 
 
Formand: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


