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Referat fra generalforsamlingen den 5. august 2017.    

Dagen startede med opstilling af teltet i haven, idet ”vores” forsamlingshus var optaget til anden side.  

Familien ankom ca. 14.00 til kaffe snak og snegle. 

Deltagerantallet var 53 heraf 11 børn. Vi var specielt glade for, at Flemming dukkede op ned sin datter og sit 

barnebarn samt, at Hanne og Steen havde taget Samuel og John med til dette års sammenkomst. 

Årets generalforsamling blev afholdt efter den nedenstående dagsorden: 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Revideret årsregnskab 

4. Budget overslag, herunder: 

a. Kontingentsats 

b. Vederlag for brug af huset 

5. Forslag (Opførelse af skur til brænde) 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

Inden selve generalforsamlingen blev Hussangen Bejstefaars med Slaw sunget samt sange til minde for Georg 

og Frits. (Der dukker af disen og Jylland mellem tvende have) Jørgen talte mindeord for Georg, og Jan gav en 

erindrings tale for Frits. 

 

1. Som dirigent valgtes Jan Hoppe, der kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

2. Jørgen Hoppe aflagde bestyrelsens beretning om det forløbne år hvor, der var afholdt et 

bestyrelsesmøde den 13. maj. 

Der har ikke været gang i større projekter i det forløbne år, så opgaverne har drejet sig om almindeligt 

vedligehold. 

Der er punkter som dog bør nævnes. 

Ved kraftig regn løber der vand ind under gulvet i bryggerset. Dette kan tænkes at give problemer på 

længere sigt. Bestyrelsen har bedt Tilde om at finde en kontaktperson i hendes netværk, som kan give en 

vurdering af problemets omfang. Det er ikke lykkedes at finde en sådan kontaktperson så bestyrelsen 

overvejer, at tage kontakt til en professionel på området for at finde en løsning. (se kommentar) 

Bestyrelsen har lavet en liste med punkter til mindre forbedringer og vedligehold, som vi vil tage fat på 

hen ad vejen. 

Beslutninger om gulvet i bryggerset afventer undersøgelsen af problemstillingen med vandet som 

tidligere er nævnt.  

Bestyrelsen har til generalforsamlingen fremsat et forslag om opførelse af et skur til brænde. Dette 

forslag behandles under generalforsamlingens punkt 5. 

Vores aftale med Kurt Stilling om at holde græsset fungerer tilfredsstillende, så vi forventer at fortsætte 

denne aftale også i det kommende år. 
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Vores nabo Jesper har bedt os om, at vi kontakter ham direkte hvis, der er noget med beplantningen på 

grunden ovenfor, som vi vil have ordnet. Vi har af og til henvendt os til hans far Svend om den slags 

men det er Jesper, der ejer grunden, og vi skal ikke kontakte hans far om den slags. Jesper kan være lidt 

vanskelig at omgås, så vi vil anbefale medlemmerne, at kontakten til Jesper fremover varetages af et af 

medlemmerne af bestyrelsen. 

Som afslutning på beretningen vil bestyrelsen takke alle de medlemmer, der har bidraget til husets 

vedligehold i det forløbne år. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

3. Birgit Hansen fremlagde det reviderede regnskab for det forløbne år. 

Regnskabet er vedlagt som bilag, og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Kontingentet for det kommende år fortsætter uændret. 

Vederlag for brug af huset fortsætter uændret. 

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at bidragene til Tagfonden genoptages igen til november 2017 

Bidragene udgør kr. 500 for senior medlemmer og kr. 250 for junior medlemmer. 

 

5. Bestyrelsen havde fremsat nedenstående forslag til behandling på generalforsamlingen: 

 

Bestyrelsen stiller forslag om etablering af et brændeskur på grunden, der hvor vi som oftest har det 

ikke tørre brænde liggende i fri luft. 

Vi forestiller os en let og luftig konstruktion, der kan rumme både det tørre og det ikke tørre 

brænde. 

Formålet er at skabe bedre plads i både og brændehuset til opbevaring m.m. 

Bestyrelsens forslag gav anledning til at drøfte forskellige løsningsmodeller hvor, der blev lagt 

vægt på, at udformningen skulle passe sammen med det eksisterende hus.  

Forslaget blev principielt godkendt, og det blev pålagt bestyrelsen at få fastlagt den endelige 

udformning af det nye brændeskur. 

6. Der var ikke fremlagt forslag af nye kandidater til bestyrelsen, hvilket betyder, at den nuværende 

bestyrelse blev genvalgt- 

Bestyrelsen består derfor af følgende medlemmer: 

Anna Lise 

Jørgen 

Birgit 

Thorkil 

Anna 

Tilde 

Frederik 

 

Suppleanter: 

Anette 

Karsten 

 

7. Valgte revisore: 

Lisbeth 

Lise 

 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen går videre med at udtænke det nye brændeskur. Der er mest stemning for at flytte 

krydderurtebedet og bygge brændeskur i forlængelse af det andet skur. Der er også stemning for, at 

skuret skal kunne lukkes, så brændet ikke forsvinder. 
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Vi diskuterede cykelsituationen. Der må være op til 4 cykler i skuret. De, der bruger cyklerne, 

sørger selv for, at de virker. 

Rygningen på taget skal snart ordnes. Jørgen vil snakke med Erik i Jennys hus vedr. udbedring. 

 

Vi afsluttede dagen med en dejlig familiefest i teltet, som gav mulighed for godt samvær selv under mindre 

gunstige vejrforhold. 

Den indkøbte mad levede fuldt op til forventningerne, og der var en almindelig positiv holdning til, at 

arrangementet fint kunne holdes på samme måde i de kommende år. 

Tak til alle der deltog og bidrog til en god aften. 

 

 

 

Kommentar til beretning: 

6. september 2017 var jeg i huset under et meget kraftigt regnskyl. Det var meget kraftigt i 2 timer og derefter 

moderat kraftigt i yderligere 3 timer. 

Jeg havde derfor god tid til at iagttage forløbet under ret ekstreme forhold. 

Formodningen om at vandet løb ind under gulvet i bryggerset viste sig ikke at holde stik. Den mørtelprop der 

var sat i det oprindelige hul holdt, men vandet steg så det næsten kom op til øverste kant af dørtrinnet men dog 

ikke længere. 

Det viste sig også at der ikke kom vand fra vejen men, at det kun var tagvandet der gav anledning til 

ophobningen af vand foran døren. 

Da den meget kraftige regn gik over i mere moderat regn, faldt vandstanden foran døren igen så, der ikke var 

fare for indtrængen gennem døren. 

Problemet er derfor ikke så omfattende som først antaget, så jeg vil foreslå at vi afstår fra yderligere 

undersøgelser, og koncentrerer os om at fjerne bevoksningen vest for døren, så tagvandet lettere kan komme 

væk fra huset ad denne vej. 

Ovenstående bekræftes jo også af den kendsgerning, at huset har stået på samme sted i mere end 200 år uden, 

at der er sket alvorligere skader på grund af kraftige regnskyl. 

Jørgen Hoppe 

 

 


