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Referat, 
Generalforsamling, Tingparken – 27. august 2013.09.09 

 
Afholdt i M.I.F.’s lokaler. 

 
 

Generalforsamlingen startede, traditionen tro, kl.18.00, med at foreningen var vært 
ved et par stykker smørrebrød, lidt vin, øl og vand, derefter kaffe og hjemmebag. 
Der var 15 voksne til den hyggelige indledning på Generalforsamlingen. 
 
Kl. 19.00 åbnede Formanden generalforsamlingen, og bød velkommen til alle, både 
dem der deltog i spisningen, og dem der kom senere. 
 

1. Valg af dirigent. 
 
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bestyrelsen havde 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 lovligt 
indvarslet, og beslutningsdygtig. 
Gav derefter ordet til Formanden for aflæggelse af beretning. 
 

 
 

Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51.                Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. 

                 Tlf. 41 91 83 93.                                                              Tlf. 21 44 93 10 

                                                     Bestyrelsesmedlemmer: 

             Alma Jensen nr. 1.        Liselotte Knudsen nr. 39.              Aksel Mikkelsen nr. 9 
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2. Formandens beretning 2012/13. 
 
Der har i løbet af året været 2 store aktiviteter, sletning af fodboldbanens mål, hegn 
ect., og sletning af petanque banen, hvorefter der her bliver sået græs. 
 
Frodesvej 55 er blevet solgt til et ApS i Korsør, det er nu beboet af udenlandske 
håndværkere, meningen er, at håndværkerne skal sætte huset i stand, så det kan 
sælges. 
Efter få kommentarer blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 

3. Regnskab. 
 
Kassereren gennemgik regnskabet, som er vedlagt referatet(Dog ikke på hjemmesiden). 
Der er opbygget et overskud, så der er mulighed for evt. at sætte et større arbejde i 
gang, i det kommende år. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget/godkendt. 
 

4. Indkomne forslag. 
 
Der var ikke kommet nogen forslag, men der var kommet en forespørgsel fra nr. 21. 
Der kan ikke stemmes om forespørgsler, men forespørgslen blev taget op. 
Der blev stillet spørgsmål til, om træerne ud til kirsebærplantagen er blevet beskåret i 
år. Svaret er, ja de blev beskåret i det tidlige forår. Træerne må max. Være 2.20 m. i 
højden, og ja træerne er vokset, og har bredt sig, men det er svært at gøre noget ved, 
da der er blevet beskåret i år. (Tilføjet referatet af sekretær Mogens Knudsen: Der 
ligger en hegnssyns afgørelse fra 1997/98, der påbyder beskæring èn gang om året, af 
plantageejer, desuden har en fhv. formand for Grf. Tingparken, indgået en mundtlig 
aftale med plantageejer om, at beskæring kan foregå når det passer ind i arbejdet på 
plantagen). 
Bestyrelsen vil dog være opmærksom på problemet fremover. 
 

5. Kontingent. 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dette. 
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6. Valg til bestyrelsen. 
 
På valg var: 
 
Formand, Martin Larsen – Genvalg 
Bestyrelsesmedlem, Alma Jensen – Genvalg 
Bestyrelsesmedlem, Aksel Mikkelsen - Genvalg 
Suppleant, Erik Larsen – Genvalg 
Suppleant Anne Grethe Larsen – Genvalg 
 

7. Eventuelt. 
 
Det blev forespurgt om indkomne forslag kunne nå at komme på, sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. Ideen er så, at der er flere beboere, der vil deltage 
i generalforsamlingen. 
Dette kan i øjeblikket ikke lade sig gøre uden en vedtægtsændring, da fristen for 
forslag ligger efter udsendelsen af indkaldelsen, og tæt på datoen for 
generalforsamlingens afholdelse. 
I forbindelse med, at bestyrelsen har planer om at revidere de nuværende vedtægter for 
foreningen, vil forslaget blive taget med i dette arbejde. 
 
Formanden takkede for fremmødet, og dirigenten for god ro og orden under mødet. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


