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                                              Generalforsamling 
Onsdag 7. marts 2018 

 
Dagsordenen vil blive afviklet efter foreningens vedtægter: 

           a)  Valg af dirigent 
           b)  Bestyrelsens/formanden beretning 

           c)  Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet + budget for aktuelt år 
+ evt. kontingent for det kommende kalenderår. 

           d)  Indkomne forslag 

           e)  Valg af formand – se mere om valget i paragraf 9 
           f) Valg af næstformand og kasserer 

           g) Valg af sekretær og bestyrelsesmedlem 
           h)   Valg af bestyrelsessuppleanter for et år 
           i)  Valg af revisor 

           j)  Valg/nedsættelse af udvalg 
           k)   Eventuelt 

 
Formand Kristian Petersen bød velkommen. 
 

Der var 20 deltagere til generalforsamlingen. 
Grundet sygdom var der afbud fra BlueKolding og deres indlæg om det nye 

klimatilpasningsprojekt i Hylkedalen. Kristian Petersen afholdte kort indlæg om 
dette efter generalforsamlingen. Hovedindlægget var efter generalforsamlingen 
blev holdt af Jakob Ville Jensen med indlæg om den nye ombygning af 

Seestkrydset, der var annonceret i nyhederne samme morgen. 
 

a. Jakob Ville Jensen valgt som dirigent. 
- Generalforsamlingen er lovligt indkaldt 
- Det er angivet i vedtægterne at generalforsamlingen skal afholdes i februar. 

Det var ingen indvendinger mod at datoen var 7. marts 2018. 
 

b. Fra formandens beretning: 
Et udpluk i denne: 

- Det forventes at der afholdes de samme arrangementer i 2018 som de 
forrige år. Herunder dyrskue, arbejdsdag, Sct. Hans og julemarked. 

- Der er i 2017 oprettet svævebane og petanque banen kommer når vejret 

tillader det. 
- Der lyder en stor tak til ildsjælene herunder Ib Bie, Rie Rasmussen, Palle 

Schorling og Lene Molin, samt mandagsholdet der løbende vedligeholder 
pladsen og Leif for græsklipning. 

- Det forventes at der i 2018 vil blive taget personligt kontakt til de mere end 

500 medlemmer for at få et overblik over man er ”aktiv opbakker” eller 
”passiv opbakker”. 

- Der søges løbende midler fra fonde og virksomheder for at have penge til 
den daglige drift samt fremtidsvisionerne. 

- Her skal der lyde en stor tak til Kurt og Børge fra MoneyMaker Lauget 

- Der arbejdes på at der kan laves en sponsortavle der synlig hvilke fonde og 
virksomheder der støtter med midler til projekter og den daglige drift. 

- Hjemmeside og Facebook siden er opdateret hvor Torben takkes for 
indsatsen. 
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Efter beretningen kom der følgende kommentarer: 

- Spørgsmål: Er det nedbrændte legehus forsikret? 
Svar: Det er ikke muligt at forsikre legehuse, da de går under ”løs øre”. Det 

overvejes om der skal søges midler fra Bydel puljen til erstatning af dette 
legehus. 
 

c. Henning Hinrichsen gennemgik regnskabet for 2017 og budget for 2018. 
Budgettet blev godkendt. 

 
d. Ingen indkomne forslag, der blev dog diskuteret følgende emner: 

 

- Der ønskes mere intern/information omkring hvilke midler der søges i 
MoneyMaker Lauget. Dette ønskes forbedret i 2018. 

 
e. Der vælges ny formand i lige år. 

Kristian Petersen genopstiller og blev valgt. 

 
f. Rie genopstiller som næstformand og blev valgt. 

Kasserer Henning Hinrichsen ikke på valg. 
 

g. Torben Otzen blev genvalgt som sekretær. 
Ib Bie blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
 

h. Flemming Fønss er opstillet og blev valgt som 1. suppleant. 
Der blev ikke fundet en 2. suppleant, hvor bestyrelsen får mandat til at finde 

denne, hvis nødvendigt.  
 

i. Ole Stampe blev genvalgt som revisor. 

 
j. Der var ingen nye udvalgt 

 
k. Eventuelt: 
- Lene Molin kom med kort indlæg om børnedyrskue. Tidspunktet flyttes til 

orientering til sidst i maj af flere årsager. Dette følges der op på til et 
kommende bestyrelsesmøde. 

- Lasse Porsgaard takker på vegne af lokalområdet og børnefamilierne for 
initiativet til Seest Samling og støtten fra opbakkerne. 

 

 
Seest Sognehus, 7/3 - 2018 

 
 
Formand: Kristian Petersen  Næstformand: Rie Rasmussen 

 
 

Kasserer: Henning Hinrichsen  Sekretær: Torben Greve Otzen 
 
 

Bestyrelsesmedlem: Ib Bie  


