
PARCELFORENINGEN	  ”REGNBUEN”	  
GENERALFORSAMLING	  

	  
Dato	  for	  afholdelse	  af	  generforsamling.	  10.	  OKTOBER	  2014-‐10-‐12	  
	  
Mødte	  var.	   Frits	  hus	  nr.	  26	  
	   Jane,	  hus	  nr.	  28	  
	   Niels	  Jørgen,	  hus	  nr.	  36	  
	   Per,	  hus	  nr.	  34	  
	   Lissie	  (konst.	  Formand)	  hus	  nr.	  18	  
	  
	  
1.Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
Som	  dirigent	  valgtes	  Frits	  Dahl	  og	  som	  referent	  valgtes	  Leif	  Trust	  
	  
2.Formandens	  beretning	  
Konstitueret	  formand	  Lissie	  oplæste	  formandens	  beretning,	  der	  som	  hovedpunkter	  
omhandlede:	  

• Kontingenten	  til	  ”Mågen	  og	  Svalen”	  –	  som	  er	  uændret	  for	  det	  kommende	  år	  
• Spørgsmålet	  om	  vintervedligeholdelse	  er	  fortsat	  til	  diskussion	  med	  ”Mågen	  og	  Svalen”,	  

men	  Lissie	  har	  undersøgt	  sagen	  og	  konstateret,	  at	  vintervedligeholdelse	  på	  den	  
flisebelagte	  del	  af	  vejen	  også	  er	  at	  betragte	  som	  ”vej”.	  

• Skuret	  til	  traktoren,	  mangler	  stadig	  at	  blive	  opført,	  men	  vil	  formentlig	  blive	  opført	  i	  
løbet	  af	  november.	  

• Lissie	  roste	  for	  god	  deltagelse	  i	  arbejdsdagen,	  MEN	  der	  er	  fortsat	  huse	  som	  igen	  ikke	  er	  
repræsenteret.	  	  	  

• Ærgeligt,	  at	  vejfesten	  ikke	  blev	  til	  noget	  i	  år,	  og	  opfordrede	  til,	  at	  det	  starter	  op	  igen	  i	  
2015	  

• Lissie	  nævnte	  kassererskiftet	  fra	  Regina	  til	  Birthe	  og	  takkede	  Birthe	  for,	  at	  hun	  
beredvilligt	  hart	  påtaget	  sig	  opgaven	  

• Formandsskiftet	  blev	  også	  nævnt,	  skiftet	  fra	  Ronnie	  til	  Lissie	  pga.	  Ronnies	  og	  familiens	  
fraflytning	  

• Økonomien	  blev	  også	  berørt.	  Lissie	  oplyste,	  at	  vi	  har	  en	  god	  og	  sund	  økonomi	  og	  er	  
relativt	  velpolstret	  til	  fremtiden.	  

• Og	  endelig	  omtalte	  Lissie	  forholdene	  til	  ”Mågen	  og	  Svalen”	  –	  nemlig,	  at	  vi	  skal	  fortsætte	  
det	  gode	  samarbejde	  og	  endda	  styrke	  dette.	  

	  
Formandens	  rpport	  blev	  herefter	  énstemmigt	  vedtaget	  af	  de	  fremmødte	  
	  
3.Årsregnskabet	  
Birthe	  fremlagde	  regnskabet	  for	  2014,	  hvortil	  der	  ikke	  var	  kommentarer.	  
	  
4.Valg	  af	  bestyrelse	  
Lissie	  blev	  énstemmigt	  valg	  til	  formandsposten	  og	  Alice	  ligeledes	  énstemmigt	  valgt	  som	  
suppleant	  
	  
	  



5.Valg	  af	  revisor	  
Jane	  modtog	  genvalg	  med	  appaus	  
	  
6.Budget	  samt	  fastsættelse	  af	  kontingen	  for	  2015	  
Birthe	  fremlagde	  budgettet	  samt	  forslaget	  samt	  tallet	  fornæste	  års	  kontingent	  (uændret).	  
Budgettet	  blev	  herefter	  godkendt.	  
	  
7.”Mågen	  og	  Svalen”	  
Punktet	  blev	  af	  de	  fremmødte	  betragtet	  som	  uddebateret.	  
	  
8.”Grønne	  Fingre”	  
Der	  er	  blevet	  plantet	  to	  grantræer	  i	  fællesområdet.	  Det	  er	  ikke	  helt	  efter	  bogen.	  Lissie	  påtaler.	  
Det	  er	  vigtigt	  at,	  når	  der	  skal	  plantes	  noget,	  så	  skal	  det	  aftales	  med	  Grønne-‐Fingre	  udvalget,	  
som	  består	  f	  Alice	  og	  Lissie.	  
	  
9.Indkomne	  forslag	  
Der	  var	  ingen	  forslag	  til	  behandling	  
	  
10.Evt.	  
Der	  var	  utilfredshed	  med,	  at	  nogen	  parkerede	  udenfor	  parkeringspladserne,	  hvilket	  er	  til	  gene	  
for	  udkørsel	  fra	  parkeringspladserne.	  Det	  henstilles	  til	  alle,	  at	  man	  parkerer	  på	  
parkeringspladserne.	  
	  
Generalforsamlingen	  sluttede	  ca.	  2030	  
	  
	  
	  
	  
	  
Underskrifter	  
	  
Dato:	  
	  
	  
	  
	  
Lissie	  	   	   	   Frits	   	   	   Birthe	  
	  

	  


