REFERAT
Generalforsamling I Rodskov-Eskerod Beboerforening
Onsdag d. 24. februar 2016

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Hans Iversen er valgt og konstaterer, at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt og
dermed lovlig.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2015.
Beretningen blev fremlagt ved Lene og Marianne Skov og efterfølgende vedtaget. Positive
tilbagemeldinger om, at det ikke længere trækker, efter scenen er fjernet og der er
efterisoleret.

3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Elin fremlagde regnskabet, herunder at den ny bestyrelse kan overveje at nedlægge ”2040
varmeregnskab Techem”.
Hjertestarter: Jørgen Tscherning gør opmærksom på, at vi pga. pris ikke har tegnet
serviceaftale på hjertestarteren, som ejes fælles af beboerforeningen og
gymnastikforeningen. Jørgen har papirerne og sørger for at lave et opslag om, hvordan
man kan checke, om hjertestarteren er i orden. Det blev debatteret, om beboerforeningen
eller gymnastikforeningen er ansvarlig for vedligehold af hjertestarteren. Jørgen Tscherning
påtager sig ansvaret for at tilse hjertestarteren to gange årligt. Lars Jensen flager, at Falck
har igangsat en såkaldt Hjerteløber-ordning: en lokal beboer bliver kontaktperson for Falck,
som ringer til personen, som tager hjertestarteren med til der, hvor der er behov for den.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.

5. Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens budgetforslag
og fastlæggelse af kontingent.
Elin fremlagde budgettet. Budgettet blev vedtaget.
Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingent, dette blev vedtaget.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Lene Ulsted og Marianne Skov er på valg. Elin Jakobsen har valgt at stoppe et år før tid.
Elvin Lykke genopstiller ikke. Leif Ryberg og Ole Rahbek stiller op til bestyrelsen.
Der afholdes ikke valg. Følgende aftales:
Bestyrelse: Lene Ulsted, Marianne Raunsbæk, Michael Gorm Jensen, Leif Ryberg, Ole
Rahbek. Suppleant: Marianne Skov.

7. Valg af én revisor. Jørn Madsen er på valg.
Jørn genopstiller og modtog genvalg.

8. Eventuelt.
Lene mindede om ekstraarrangement: danseteater d. 4. marts.
Marianne R. informerede om, at bestyrelsen er i gang med at søge fondsmidler til at
renovere legepladsen. Eskil Lange lovede at være behjælpelig med gravearbejdet.

