
Generalforsamling, forsættelse i Egebjergklubben  torsdag 5. maj 2018
tilstede: ca. 20 medlemmer , referent Frank Damgaard

Formand overdrog ledelsen til dirigenten, Erik Hagen.
Sidst blev generalforsamling afbrudt da der ikke var nye kandidater til bestyrelsen, så bestyrelsen ikke ville 
kunne være beslutningsdygtig. 

6. valg af bestyrelse og suppleanter:
Denne gang var flere dukket op der ønskede at stille op til bestyrelsen. Så listen med kandidater til 
bestyrelsen er:
Frank Damgaard (villig til genvalg, Pilehøj), Birgitte Skottfelt  (Egekrogen) , 
Marie Høgh Sørensen (Egebjerglund-Syd),  Kristine Boss Skårhøj (Egebjerglund-Nord)
Pernille Høgh Sørensen valgt for et år (Aagesdal, supplerer ledig plads fra 2016)

Alle blev valgt med akklamation.

Til suppleanter er der følgende kandidater: 
Lauge Kellermann (Pilehøj), Nina Caspersen (Egebjerghuse), Jørn Steen Jensen (Egebjerglund-Syd), 
Bjarne Andersen (Egebjerghuse), Mette Herold Pedersen (Aagesdal),  Rikke Sejer Ravnsgård (Aagesdal), 

Alle blev valgt med akklamation.
 
7. Valg af revisor samt suppleant
De to revisorer er på skift på valg hvert andet år. Jørgen Bragge meddelt at han er villig til genvalg.
Suppleant er på valg hvert år, og Lis Folke meddelt hun er villig til genvalg 
Begge blev genvalgt med akklamation.

8. Evt.
Nye tilbudt sig som hjælpere:  Lisbeth Jensen og Benny Lyng Rasmussen.

Til afslutning var der en gave til den afgående formand, André Westh. Formanden takkede, og det var hans 
lykkelige dag, at der nu var valgt en fuldtallig bestyrelse med nye yngre medlemmer.

Jan:  Vores hjertestarter er ikke ny mere, til august er det slut. Skal vi ofre en ny. Evt. søge om ny? Eller 
nøjes med at henvise til det ”blå hus børnehave”. Evt. se på service af den gamle ? Indsamle penge til ny 
hjertestarter.
André: Ny starter inkl. skab fås i dag fra  ca. 7500 kr + 5 år service. Men måske bedre at have en ved 
dyrlægen, så er det mere centralt for det gamle Egebjerg. Evt. med støtte fra Egebjergklubben?
Eve: Vigtigt at vide hvor de er placeret.

Referent : Der er allerede nogle udendørs tæt på Fælleshus, nærmeste er ”Børnehuset Syd- og Nordpolen”, 
Egebjergvang 233 bagved Fælleshuset, og den anden ved Vuggestuen Sydpolen i Egebjerghaven 82. Og der er en 
hjertestarter tæt på restaurant Viet-Hoa Sortemosevej 1G.

André: Vi har også nogle ”hjerteløbere” der lokalt hjælper med hjertestartere.
Pernille: Disse får sms (kan være 3-4 km afstand), så ikke mange i området, men har oplevet at komme før 
Falck.
Dirigent takkede for god ro og orden.

Formand takker for velgennemført generalforsamling over to kapitler, og Erik for godt klaret dirigenthverv.

                                                                                                                
Erik Hagen, dirigent Frank Damgaard, referent


