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Referat fra Ekstraordinær generalforsamling.
Afholdt i Festsalen på Lyshøjskolen mandag den 16.03.2015 Kl. 19.00.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
2.a.

Ejnar Damkjær er på valg- ønsker ikke genvalg

2.b.

Christine Jul Søgaard er på valg - ønsker ikke genvalg

2.c.

Preben Bruus er på valg – ønsker ikke genvalg

2.d.

Suppleant Arthur Pedersen – ønsker ikke genvalg

2.e.

Suppleant Amy Jensen – kan ikke genvælges

3. Valg af revisor og – suppleant.
3.a. Revisor Tina Vest kan ikke genvælges
3.b. Revisorsuppleant Jytte Jensen kan genvælges
4. Valg af 2 medlemmer til legepladsudvalget
Eventuelt
Punkt 1. Valg af dirigent.
Der blev ikke valgt en dirigent grundet den korte dagsorden.
Punkt 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Der var en vis tilbageholdenhed med hensyn til at stille op som kandidater til den nye bestyrelse.
Endvidere var der en drøftelse af hvorvidt bestyrelsen kunne reducers til 5 personer.
Dette kræver dog en vedtægtsændring.
Forsamlingen var ikke indstillet på at den skulle tage stilling til en vedtægtsændring på
nuværende generalforsamling.
På nuværende tidspunkt havde forsamlingen en forståelse for det fordelagtige i at foreningen
kunne være en fuldgyldig bestyrelse på 6 personer.
Det blev foreslået, at den nye bestyrelse kan arbejde videre med at bestyrelsen kan reduceres til
kun 5 personer.
Det endte med at vi fik de ønskede kandidater og følgende personer blev valgt til bestyrelsen.
Martin Wichmand, Hvedemarken 14
Kjeld Døssing, Hvedemarken 16
Evelyn Krogh – Pedersen, Hvedemarken 20
Følgende blev valgt til Suppleanter.
1 Suppleant Ejnar Damkjær, Hvedemarken 32
2 Suppleant Preben Bruus, Hvedemarken 52
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Punkt 3. Valg af revisor og - suppleant.
Valg til revisor. Kim A Hermansen, Hvedemarken 8
Valg til revisorsuppleant Jytte Jensen, Havremarken 4
Punkt 4. Valg af 2 medlemmer til legepladsudvalget
Der blev ikke valgt nogle til legepladsudvalget bladt medlemmerne.
Generalforsamlingen gik ud fra at Martin Wichmand kunne være interesseret i at deltage i
legepladsudvalget.
Endvidere er Jens Peder Væggemose også villig til deltage i legepladsudvalget.
Punkt 5. Eventuelt
Preben Bruus vil være den nye kasserer behjælpelig med indkøringen af kassererjobbet i indtil 3
måneder.
Preben gjorde endvidere opmærksom på, at banken kræver et kopi af pas eller kørekort (
billeddokumentation) og sygesikringsbevis ( adressedokumentation ) fra alle foreningens
bestyrelsesmedlemmer.
Spørgsmål til punkt 6. på det ordinære generalforsamling.
Blev kontingentstørrelsen ikke vedtaget på den ordinære generalforsamling ?
Bestyrelsen fremlagde et budget for 2015 hvor en kontingentnedsættelse til 1000,00 kr. indgik.
Da dette budget blev vedtaget blev kontingentstørrelsen dermed også vedtaget.
Kan en kontingentnedsættelse ikke få indflydelse på det opsparede beløb til vedligeholdelse af
veje og stier ?.
Dels er der ikke ændret I henlæggelsen til dette og dels har Kolding Kommune i november 2010
givet foreningen en skriftlig tilkendegivelse på at de har vedligeholdelsespligten på alle veje og
stier med fast belægning i hele området iht. Lokalplanen
Christian Boesen, har gjort foreningen opmærksom på at belysningen vil blive udskifte med LD
lamper. Og herefter vil der være lys i alle lamper. Læs evt. mere på foreningens hjemmeside.
Angående belysningen langs skolebakken. Kolding Kommune har planer om at udskifte
belysningen langs skolebakken.
Kim Bauenhøj Jensen fra Kolding Kommune ønsker endvidere en drøftelse med den nye bestyrelse
angående placering af lys langs Skolebakken.
Den mail som Christian Boesen har modtaget af Kim Bauenhøj Jensen Kolding Kommunes By og
udviklingsafdeling, har Preben Bruus videresendt til den nye bestyrelse.
Endvidere er den også lagt ind som information på foreningen hjemmeside under Sidst nyt.
Referent: Jens Peder Væggemose
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