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1. Velkommen.
Der blev budt velkommen af formanden.
2. Valg af dirigent.
Vanen tro blev Arent blev valgt som dirigent. Der blev budt velkommen og konstateret
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
3. Årsberetning.
Formanden Lars Borregaard berettiget om året 2017.
Foreningen består af 177 medlemmer og med et stort aktiv indenfor madhold, cykelklub Lbck,
mandagshold, musikhold, BAT teatergruppe mm.
Borgerforeningen har i 2017 indviet grill/bålhytte og petanque bane.
Vi har haft mange aktiviteter i huset. Vi har søgt og fået bevilliget tilskud til legeplads mm
Det ydes et tilskud på kr. 300.000 til en legeplads betinget af at borgerforeningen søger bidrag fra
fonde i samme størrelse af borgerforeningen, bidrag kan eventuelt kan ydes i form af
arbejdskraft.
Formanden takkede for alle de frivillige som har bidraget i året som gik. Tak til bestyrelsen og den
afgående formand Erling Knudsen som fortsætter som næste formand.
2018 fortsætter med samme hold og aktiviteter
Der bliver lagt nogle datoer for aktivitet i grill/bålhytte
Mogens Schack spurt om det er korrekt at vi skal bidrage sådan et stort beløb til en legeplads. Det
er over 500.000. Det synes ham lyder af et utrolig stort beløb til en legeplads.
Tak fra Erik Wind for sammenarbejdet vedrørende indsats til Odense kommune, samt økonomisk
bidrag. Afgørelsen om motorcrossmanen forventes ikke at komme før efterår 2018 eller forår
2019
Beretningen blev godkendt
4. Regnskab/kontingent
Regnskab blev gennemgået formanden. Det blev godkendt af revisor. Kontingent fastsættes til kr.
100 om året Per husstand
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5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring.
Vedtægterne fra borgerforeningen skal tilrettes for at imødekomme krav fra kommune for at sikre
af vi fortsat et tilskuds berettiget. Diverse paragraffer skal tilrettes i formuleringen. Rettelserne
blev forlagt. Erling Knudsen vedhæfter dem til referat.
Formålet er at borgerforeningen vil tilstræbe forsat at leve op til oplysningslovens bestemmelser.
Kommunen har forhånds godkendt ændringerne. De tilrettede vedtægter skal godkendes. Der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at godkende ændringerne.

Forslag Peter Nyrnberg om et tilskud på kr. 5000, ud over de allerede udbetalte kr. 10.000.
Generalforsamlingen støtter op omkring en støtte på kr.5000 og bemyndigede bestyrelsen til et
eventuelt ekstra bidrag til forslaget. Alternativ er at oprette en konto til ekstraordinære
indbetalinger fra medlemmer og andre interessante.
Valg til bestyrelse
Ifølge vedtægterne er der i lige år 4 på valg, og i 2018 er følgende på valg:
Eddy Hermeling - modtager ikke genvalg
Erling Knudsen – modtager genvalg
Lars Borregaard – modtager genvalg
Leif Pedersen – modtager ikke genvalg
Valg af suppleanter, følgende er på valg:
Poul Erik Hansen modtager genvalg
Hans Peder Jensen modtager ikke genvalg
Valg af revisorer, følgende er på valg:
Bjarne Schack modtager genvalg
Jørgen H. Pedersen modtager genvalg
Linda Jørgensen (suppleant) modtager ikke genvalg
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Julie Nyrnberg og Susanne Thagesen blev valgt ind i bestyrelsen. Peter Nyrnberg blev som Revisor
suppleant.
7. Eventuelt.
Petanque bane.
Helen Folleraas tager bolden som tovholder sammen med Gurli og Kirsten Lorentzen og sammen
laver de et oplæg til aktiviteter omkring vores petanque bane.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerede som følgende
Formand Lars Borregaard
Næstformand Erling Knudsen
Kasser Pia Rasmussen
Sekretær Julie Nyrnberg
Ulrik Karlsen bestyrelsesmedlem
Britta list bestyrelsesmedlem
Susanne Thagesen bestyrelsesmedlem
suppleanter
Poul Erik Hansen
Hans Peder Jensen
revisorer
Bjarne Schack
Jørgen H. Pedersen
Revisor suppleant Peter Nyrnberg

