
Referat, 
Generalforsamling, Tingparken - 27. august 2015 

 
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 16 voksne 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 2014/2015 
Formandens beretning er vedlagt/vedhæftet. 
 
Der blev spurgt til om stierne er med i RN service vedligeholdelsesaftale af vores arealer. 
Mogens læste aftalen op hvor der fremgik at stierne er med i aftalen. 
Formanden gjorde opmærksom på at det stadigvæk er de lokale grundejere, som er ansvarlig for at 
de enkelte fællesarealer ser præsentable ud. 
Beretningen blev godkendt. 
 

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

4. Indkomne forslag 
 Fortsat vedligehold af fællesarealer 

Bestyrelsen foreslår at RN Entreprenør fortsætter med vedligeholdelsen af udenoms 
arealerne efter samme retningslinjer som det sidste år. 

              Forslaget blev godkendt. 
 
 
 

 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med en enkelt ændring, forslagene 
er delt ud til alle medlemmer på forhånd, og de nye vedtægter rundsendes/omdeles til alle i 
løbet af kort tid. 
 



 
5. Kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 15/16, 500 kr. pr halvår, forfaldsdatoer 1april og 1 
oktober. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dette. 
 

6. Valg til bestyrelsen 
På valg var: 
Martin Larsen – Modtager genvalg. Genvalgt. 
Alma Jensen – Modtager ikke genvalg, Torben Frederiksen valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
Aksel Mikkelsen – Modtager genvalg.  Genvalgt. 
 
Bestyrelsessuppleanter 
Anne-Grete Damborg Larsen - Modtager genvalg. Genvalgt. 
Erik Larsen – Modtager genvalg. Genvalgt. 
 
Revisorer 
Som revisor nr. 2, ifølge de nye vedtægter, blev Jørgen Jakobsen valgt. Jørgen er på valg sammen 
med formanden. 
Revisor Keld Larsen. Ikke på valg, Keld er på valg sammen med kassereren. 
Revisor suppleant. Michael Buhn, genvalgt. Michael er efter generalforsamlingen desværre afgået 
ved døden, og stillingen er derfor vakant. 
 
Bestyrelsen består herefter af: Formand, Martin Larsen nr. 51, Kasserer og sekretær Mogens E. 
Knudsen nr. 39, Aksel Mikkelsen, nr. 9, Liselotte Knudsen, nr. 39 og Torben Frederiksen nr. 57. 
 

7. Eventuelt 
Jørgen spurgte til en beskrivelse til hvordan at fællesarealerne skal vedligeholdes. Bestyrelsen vil i det 
kommende år udarbejde en beskrivelse som vil blive sendt ud til alle husstande. 
Der blev gjort opmærksom på at Frodesvej er kommunal vej, men at det er grundejernes ansvar at 
holde fortovene i orden. 
Områdets vendepladser bliver ofte brugt til parkeringsplads, dette er forbudt da pladserne skal 
bruges til at redningskøretøjer kan vende i nødsituationer. 
I forbindelse med at der blev talt om skiltet med nabohjælp som ikke altid er synligt, blev der oplyst 
at der ikke har været indbrud fornyelig. 
Bestyrelsen er blevet kontaktet ang. Frodesvej 55. Der er utilfredshed med at haven ikke bliver 
vedligeholdt af lejerne, men har udviklet sig til en jungle. Mogens ville kontakte lejeren og få en 
dialog om hvilke forventninger der er til grundejernes haver., men det var der ikke stemning for 
blandt forsamlingen, så vi ser lige tiden an.  
Formanden takkede for fremmødet, og dirigenten takkede for god ro og orden under mødet. 
 
Referent: Aksel Mikkelsen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


