
Generalforsamlingen 2020.  

 

Vi er en gruppe af medlemmer, der igen må fremsætte ønsket om en større 

åbenhed og indsigt i forhold til bestyrelsens arbejde. Vi har en helt klar fornemmelse 

af, at det halter gevaldigt med at få informationerne ud til os medlemmer. Det er 

oplevet i sager vedr. Alsøe, kommunen, afd. B osv., hvor information til 

medlemmerne er trukket så langt ud, at der reelt kan være tale om en ”syltning”. 

 

Vi har følgende forslag: 

1: Der skal føres protokol ved G.F, bestyrelsesmøder etc. og ikke kun et 

beslutningsreferat, men i protokollen skal det fremgå hvilke debatter, diskussioner 

og beslutninger, der har været på dagsorden. Herved kan vi så undgå at væsentlige 

sager, som har været oppe til diskussion, går i glemsel eller på anden måde glider 

ud. 

2: Ved bestyrelsesmøder deltager suppleanter på lige fod med 

bestyrelsesmedlemmer, men uden stemmeret. De skal dog have ret til at deltage i 

debatter og skal kunne forlange, at deres mening bliver ført til referat og protokol. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage på bestyrelsemøde, 

indtræder førstesuppleant, hernæst anden suppleant, som ordinært 

bestyrelsesmedlem på det pågældende møde.  

Her kunne der gives et honorar til suppleanten, eller om muligt at kræve mødepligt 

for suppleanterne, som herved får et fastsat årligt beløb. 

Dette forslår vi, da det er vores mening, at det er af største vigtighed, at 

bestyrelsesmedlemmerne er fysisk tilstede ved møderne. 

Desuden bør bestyrelsesmøderne tilrettelægges, så flest mulige medlemmer får 

mulighed for at være tilstede i spørgetiden.  

 

3: At tidspunktet kl. 20:00 – 22:00 for aftapning af vand ophører og spredes ud over 

hele døgnet, da vandtrykket oftest ikke er højt nok til at flere medlemmer kan tappe 

samtidig.  



4: Vand aftapnings sted ved grenbunke flyttes det er et ønske fra flere medlemmer i 

hesteskoen. 

 

5: At der benyttes en uvildig ordstyrer og referent til vores generalforsamling. 

 

6: Viceværten vælges af generalforsamlingen og eventuelt interesserede ansøgere 

skal ansøge mindst 8 dage før afholdelsen af G.F.  Ansøgningerne fremlægges på 

hjemmesiden, så medlemmerne har mulighed for at vurdere hvem de finder bedst 

egnet til opgaven. Så undgås forhåbentlig mistanken om kammerateri og 

misforståelser om interessekonflikter.  

 

7: At foreningen får lavet et Benzin kort til brug for viceværten, så undgås problemet 

om at viceværten må lægge penge ud for foreningen, og problemer med manglende 

kvitteringer vil ikke forekomme, da vi vil modtage et månedligt kontoudtog til brug 

for regnskabet.  

8: Forslag om, at Generalforsamlingen flyttes fra februar til april, er stadig et stort            

ønske. 

9: Der afholdes 2 fælles arbejdsdage, forår og efterår. Der skal tages hensyn til 

medlemmer, der er forhindret pga. arbejde, sygdom eller private årsager og som 

ikke har mulighed for at deltage på de planlagte datoer for fællesarbejde. De kan få 

chancen for at udføre deres del af arbejdet, når de har mulighed for dette eller 

vælge at betale kr. 200,-. 

10. Har læst i referat fra 12. januar 2020, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen på 

foranledning af kasseren agter at nedgøre vigtigheden af revisorkontrol på 

regnskaber. Det skal vi på det kraftigste advare imod, da der i forvejen er afskrevet 2 

revisorbesøg årligt. (Ifølge vores vedtægter, skal der føres revision 4 gange årligt, 

samt foretages et uanmeldt besøg for kontrol af regnskaber). Da kasseren yderligere 

mener, at det ikke kræver nogen særlig kompetence at udføre dette vigtige arbejde, 

at kontrollere vores regnskaber, må vi igen fremhæve vores uenighed. Det er yderst 

vigtigt at der sidder kompetente personer og kontroller og gennemgår regnskabet. 

 



 

Den lille gruppe her består af: 

Flemming H. Larsen 109, Jens Harksen 136 , Teddy Larsen 96, Birte Christensen 69. 

  


