
BJØDSTRUP GRUNDEJER- OG BEBOERFORENING. 

 
Generalforsamling Mandag den. 23 April 2001 kl. 19.00 

Afholdt i kantinen hos Skødstrup Trædrejeri. 

 

REFERAT. 

 

  Tilstede: 18 stemmeberettigede. 

 

1. Ole Svenningsen blev valgt til dirigent. Det blev godkendt at indkaldelsen var varslet i tide. 

 

2. Formanden fremlagde beretning mundtlig, som blev godkendt. Fremlæggelsen gav 

anledning til debat om foreningens fremtidige virke og aktivitetsniveau. Der kom under 

debatten mange forslag som den kommende bestyrelse kan tage op og evt. arbejde videre 

med.   

   Bearbejdelse af den nye 12 års kommunalplan for landsbyerne. 

   Kontakt og evt. sammenarbejde med nabo-foreninger/landsbyråd. 

   Evt. midler fra 5%-puljen. 

   Nyt samlingspunkt i lokaler i den nye Feldballe hal, samt eventuel 

   deltagelse i Repræsentantskabet 

   Flere aktiviteter: Gåture, sportsaftener, udflugter (Skødshoved). 

   Flere aktiviteter på sportspladsen: Grill, sandkasse, pavillon. 

   Børneråd 

 

3. Kassereren fremlagde mundtligt udførlig regnskab, som var revideret og godkendt af 

revisorerne. 

       

4. Der var ikke udarbejdet budget for det kommende år, men da aktivitetsniveauet har været på 

et minimum de sidste par år, og kasse-bankbeholdningen er på omkring 10.000 kr., så blev 

det besluttet at fortsætte med uændret kontingent- DKK 50,00 – der opkræves af den nye 

bestyrelse. 

 

5. Flg. Blev valgt til den nye bestyrelse: Eva Therkildsen       Jan Bertelsen 

    Lene Bachmann       Anette Møller 

     Tom Martensen 

 

      6. Som kommende revisorer blev valgt: Helge Thirstrup og Vagn Kjeldsen. 

      

Det nye ”Flagfolk” blev ikke fundet. Det blev besluttet at det pålægges den nye bestyrelse at 

finde disse. 

 

      7. Suppleant til bestyrelsen blev:    Carsten Aude  og  Inge Marie Jensen 

 

  Revisorsuppleant blev:  Knud Jensen. 

 

8. Der var ikke indkommet forslag. 

 

9. Under evt. var der: - Bestyrelsen fastlægger dato for kommende udflugt/sommerfest. 

    - Bestyrelsen blev opfordret til at udsende nyhedsbrev aktivitetskalender.  

    - En lille snak om foreningens stole, og om opbevaring af disse. 

- En tak til formanden for hans mangeårige virke for foreningen. 

 

 

 Generalforsamlingen var afsluttet kl. 20.35, og dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

     Referent: Ole Svenningsen. 



 

    

 


