
Generalforsamling i Egebjergklubben den 16. september 2021

1. Valg af dirigent
Rasmus Winston blev valgt med akklamation.

2. Formandens beretning (se separat dokument):
Formanden fremlagde beretningen fra 2020, der jo i høj grad har været præget af corona. 

3. Regnskab 2020 v. kassereren.
Aflyste arrangementer har begrænset indtægten. 
Der er et stort underskud grundet bladet. 2 annoncører mangler stadig at betale, og har fået love til at 
betale i naturalier. 
Egebjergklubben og fællesvirket er ved at se på bladet økonomi og søger i den forbindelse efter et billigere 
trykkeri. Samtidigt vil der blive kigget på annoncepriserne. 

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4. Forslag til ændringer i vedtægterne fra Egebjergklubben: 

§ 6 Bestyrelsen består af 8 medlemmer, repræsenterende flest mulige grundejerforeninger. Alle 
bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen. 4 vælges i lige år og 4 i ulige år.

Ændres til:

§ 6 Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, repræsenterende flest mulige grundejerforeninger. Alle 
bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen. Halvdelen vælges i lige år og halvdelen i 
ulige år.

§ 7 Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen 
holder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, og er 
beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Ændres til:

§ 7 Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen 
holder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, og er 
beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Forslagene blev begge godkendt med akklamation.

5. Budget 2021
Grundet usikkerheder om Corona og mulige aktiviteter er budgettet sat som for 2020. 



6. Valg af bestyrelse og revisorer.
Bestyrelse: Ingen ekstra kandidater meldte sig, opstillet:
Daniel Ravnsgård, Lisbeth Navntoft, Pernille Høgh Sørensen og Erik G. Pedersen
Alle blev genvalgt med akklamation. Erik G. Pedersen dog kun for 1 år efter eget ønske. 

Suppleanter opstillet: Rikke S. Ravnsgård, Mette H. Pedersen, Lauge Kellerman og Nina
Caspersen. Alle genvalgt med akklamation.

Revisor: Lis Folke genopstiller ikke. Karin Thorsen meldte sig forud for generalforsamlingen som revisor og 
blev valg. med akklamation.
Som suppleant har Lone Tegner ikke ønske om at fortsætte. Der søges efter en ny suppleant, og i 
mellemtiden tilbød Rasmus Winston at være stand-in.

7. evt.
Bjørn : forslog at bidragende fra grundejerforeningerne sættes op for at opveje bladets haltende økonomi. 
F.eks. fra 15 til 20,- årligt. 
Det blev foreslået at sende et brev til alle grundejerforeninger med anmodning om at højne deres bidrag. 
Forslaget drøftes på først kommende bestyrelsesmøde. 

Dirigenten takker forsamlingen for god ro og orden og giver derefter ordet til formanden.
Formanden takkede for fremmødet.


