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Referat: – Generalforsamling i Beboerforeningen Frydendal, tirsdag den 14.marts 2017. 

 

Foreningens formand, Laila Kristensen bød de ca. 40 fremmødte velkommen til generalforsamlin-

gen. 

Dagorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

6. Valg af 2 suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Valg af revisorsuppleant 

9. Behandling af indkomne forslag  

10. Eventuelt 

  

 

Ad 1:  Jens Madsen blev igen valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet og dermed gyldig.   

Ad 2: Formandens meget informative beretning blev godkendt.    

Ad 3:  Regnskabet blev rundsendt og godkendt.  

(på trods af at regnskabet ikke var revideret, revisor var på rejse) 

Ad 4:  Der var enighed om at kontingentet skal være uændret, kr. 100,- om året. 

(Der blev foreslået flere betalings muligheder, blandt andet PBS, bestyrelsen vil un-

dersøge mulighederne) 

Ad 5:  På valg var Bent Ole Borup (BOB) og Birgit Jensen, BOB modtog genvalg. Birgit 

Jensen ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes Axel Bastholm 

Ad: 6  Suppleanterne Jørgen Mortensen og Kaj Anker Hansen blev genvalgt. 

Ad 7: Revisor Jørgen Vittrup genvalgt.  

Ad 8: Terkel Arnfred blev genvalgt som revisorsuppleant. 
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Referat – Generalforsamling i Beboerforeningen Frydendal, tirsdag den 14. mats 2017. 

 

 

 

Ad 9:  Ingen indkomne forslag 

Ad 10:   Problemer med at låne lokaler her i nærheden til arrangement blev diskuteret, dog 

kunne man enes om at Poul Larsens udstillings lokale kunne bruges til generalfor-

samlingen. 

Til at lave vores hjemmeside meddelte Axel Bastholm, at det ville han gerne. 

Der blev opfordret til at alle holder øje med om der kommer nye tilflyttere. 

Jørgen Bønsdorff ville gerne være sponsor for en ”Invitation til medlemskab”. Denne 

skal sendes ud til alle beboere her i Frydendal, med en opfordring til at melde sig ind i 

foreningen, så vi kan står stærkere, når vi er mange, for eksempel over for kommu-

nen..  

Der blev også diskuteret en del om ”Jesushuset” og dets virke og bosættelser i om-

rådet. 

Jørgen Bønsdorff fortalte om problemerne med myndighederne for at få tilladelse til 

at udvide og modernisere butikscenteret på gl. Gugvej og etablering af parkerings-

pladser der. 

Parkeringsforholdene blev livligt diskuteret. 

På denne baggrund: Så derfor blev det foreslået at Frydendal beboerforening skulle 

invitere En/nogle fra byrådet til et borgermøde, hvor det blev redegjort hvilke ”tanker” 

der var i området.  

Vi trænger til at få klar besked om fremtiden. 

 

 

Formanden sluttede med at takke de fremmødte for interessen, og inviterede til spis-

ning fra Fandanko.   

 

 

       


