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Referat af ordinær generalforsamling i Birkende Borgerforening, mandag den 25/2-2019. 

 
Birkende Borgerforening gennemførte generalforsamling i henhold til vedtægterne. 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, der var fremmødt 19 medlemmer 

inklusive bestyrelsen. 

 

Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslog Arent, der blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne. 

 

Lars fremlagde formandens beretning, og den blev godkendt af generalforsamlingen. 

Pia gennemgik regnskabet, og regnskabet blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen. 

 

Indkomne forslag, der var kommet to forslag, 1 fra Arent vedrørende det offentliggjorte 

forslag om etablering af solceller i Birkende. 2. forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af 

arbejdsgruppe til varetagelse af konkurrencen Landsby makeover – som var annonceret af 

Kerteminde landsbyråd. 

 

Solceller i Birkende op til Rugvænget, Kløvervænget og Risvænget – efter dialog besluttede 
generalforsamlingen at arbejde for en anden placering end den foreslåede placering i 
Birkende. Generalforsamlingen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af: Ruth Inger 

Pedersen, Peter Nyrnberg, Arent Bak Josefsen, til at varetage opgaven under Birkende 
Borgerforening. 

 

Landsby makeover – Kerteminde landsbyråd har valgt at gennemføre projektet landsby 

makeover. Bestyrelsen ønskede en arbejdsgruppe bestående af foreningens medlemmer og 

en repræsentant fra bestyrelsen, det var ikke muligt at finde kandidater til denne opgave. 

 

1. Valg til bestyrelsen - ifølge vedtægterne er der i ulige år 3 på valg, og i 2019 er 

følgende på valg: 

Pia Rasmussen og Britta List – var på valg og begge modtog genvalg. Begge blev 
genvalgt af en enig generalforsamling. 
 
Ulrik Karlsen – ønskede ikke at modtage genvalg – bestyrelsen foreslog suppleant 
Poul Erik Hansen, som blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem af en enig 
generalforsamling. 
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Valg af suppleanter, følgende er på valg: 

  

Poul Erik Hansen – var allerede valgt til bestyrelsen, som ny suppleant foreslog 

bestyrelsen Poul G. Jensen  

Hans Peder Jensen - modtog genvalg, begge suppleanter blev valgt af en enig 

generalforsamling. 

  

Valg af revisorer, følgende er på valg:  

  

Bjarne Schack, Jørgen H. Pedersen og Peter Nyrnberg (suppleant) – alle er på genvalg. 

Alle 3 blev valgt af enig generalforsamling. 

 

Eventuelt. 

Der blev orienteret om, at Erik Vind har planer om at etablere et ”Olle Kolle” Nord for 

Birkende på Sanderumgaard jord ud langs Brabækvejen. Erik vil indkalde til 

orienteringsmøde på passende tidspunkt. 

 

Der var ikke yderligere og dirigenten lukkede generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen: 

 

Formand – Lars Borregaard, Næstformand - Erling Knudsen, Kasserer - Pia Rasmussen, 

Sekretær - Britta List, bestyrelsesmedlemmer Poul Erik Hansen, Julie Nyrnberg, Susanne 

Thagesen.  

 

Suppleanter – Hans Peder Jensen, Poul G. Jensen 

  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


