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2. DEL AF 
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2018 

AFHOLDT DEN 22. APRIL 2018 
(referent Anne-Marie Sigaard) 

 

 
Jakob Lange, have 20, fortsatte sit dirigenthverv fra 1. del af 

generalforsamlingen den 25. marts med at byde velkommen til de ca. 85 

fremmødte – heraf 72 stemmeberettigede. 
Herefter gik dirigenten direkte til: 

 
Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
Valg af formand for to år:  

Mette Kjersgaard Hansen, have 325, blev valgt. 
 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  
Tim Petersen og Suzette Winblad Rosenqvist blev valgt. 

 
Valg af 2 suppleanter:  

Carsten Jørgensen og Mads Larsen blev valgt. 
 

 

Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant 
 

Valgt blev: Jakob Lange og Yvonne Bøgh 
 

 
Pkt. 8 Eventuelt 

 
Den afgåede formand Erling Hartvig takkede for de 16 år han har været med i 

bestyrelsen – og forsamlingen kvitterede med en velfortjent applaus.  
Han orienterede om, at stierne renoveres mandag, den 23. april – og 

endvidere opfordrede han alle til at korrespondere med den nye bestyrelse via 
foreningens mail – det er ganske simpelt og giver hurtig ekspedition.  

 
Rikke, have 22, bad den nye bestyrelse drage omsorg for, at der ryddes op på 

p-pladsen bag A-gangen – heri var flere andre enige. 

 



Erling kunne oplyse, at de skader, der er sket på p-pladsen og de 
omkringliggende hække, vil blive genoprettet snarest muligt, og at dette 

finansieres af bygherren, der har forårsaget skaderne. 
 

Endvidere blev det oplyst, at  
- købmanden åbner sin butik i begyndelsen af maj 

- den nye bestyrelse vil afholde flere kontortider 
- den nye bestyrelse vil sørge for opslag af de meddelelser, der lægges på 

hjemmesiden 

- vandåbningen altid sker i samme weekend som generalforsamlingen. 
 

Dirigenten afsluttede med at byde den nye bestyrelse velkommen og bad 
forsamlingen huske på og respektere, at formanden ikke er en betalt vicevært, 

som man kan forstyrre efter forgodtbefindende.  
 

Herefter takkede han de fremmødte og ønskede alle en god sæson. 
 

 
 

 
 

 
 

Dragør, den  

 
 

 
 

 
------------------------------------------- 

Jakob Lange, dirigent 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


