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                                              Generalforsamling 
Onsdag 27. februar 2020 

 
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 

 
Sekretær Torben Otzen bød velkommen. 
 

a. Torben Greve Otzen blev valgt som dirigent. 
- Generalforsamlingen var lovlig, da der er indkaldt med 3 ugers varsel ved 

mail til medlemmerne, udsendt 3. februar 2020. 
- Stemmeberettigede er alle, der er registreret som medlem pr. 31.1.2020. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

 
b. Fra formandens beretning: 

- 2019 blev ikke som forventet mht. arrangementer. 
- De tidligere tovholdere har bedt om at der blev fundet nye OPBAKKERE til at 

drive Sankthans-aften, børnedyrskue/Seest Marked og julemarkedet. 

Det har vist sig svært at finde tovholdere/ildsjæle for at drive dette videre og 
der ledes forsat efter ny energi. 

- Hvis dette ikke kan findes, vil vi nok se et lavere omfang af arrangementer i 
2020. 

- Der lyder en stor tak til ildsjælene herunder Rie Rasmussen, Lene Molin, 
samt mandagsholdet der løbende vedligeholder pladsen og Leif for 
græsklipning samt Kristian Petersen der har stået for formandsposten de 

sidste par år. 
- Der søges løbende midler fra fonde og virksomheder for at have penge til 

den daglige drift samt fremtidsvisionerne. 
- Der blev for ca. 3 år siden søgt midler til at opføre en scene ved Seest 

Samling – dette har ikke vist sig muligt. Både pga. lovgivningen og det 

faktum at der er en meget lille opbakning til diverse arrangementer. 
Der er igangsat en aftale om at midlerne føres retur til fonden, så de kan 

komme til gavn andre steder eller gensøges når der forligger et håndterbart 
projekt. 

 

c. Flemming Fønss gennemgik regnskabet for 2019 og budget for 2020. 
Budgettet blev godkendt. 

 
d. Ingen indkomne forslag 
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e. Formand: Kristian Petersen stopper, hvor Torben Otzen stiller op. 

 
f. Næstformand: Rie fortsætter. 

Flemming Fønss fortsætter som kasser. 
 

g. Arne Jeppesen opstiller som sekretær 

 
h. Gitte Juhl, Thomas Thrane, Simon Thrane træder ud og Bibi Maria Sørensen 

blev valgt som bestyrelsesmedlem. 
Der vælges ikke nogen suppleanter og kun eet bestyrelsesmedlem – hvilket 
blev godkendt i salen. 

 
i. Ole Stampe blev genvalgt som revisor. 

 
j. Der var ingen nye udvalg 

 

k. Eventuelt: 
 

- Fra bestyrelsen: 
o Der skal lyde en tak til de tidligere medlemmer af bestyrelsen 

- Fra salen 
o De anbefales at der søges midler til at det eksisterende lege udstyr 

kan renoveres og udskiftes. Efterskrift: der er søgt midler ved 

Bydelspuljen. 
o Beløbet for at leje pladsen bør hæves til 150 og der skal være mere 

fokus på at dem der låner rydder op efter sig selv. 
o Generelt er bruger ikke for gode til at rydde op – der anbefales at der 

skiltes ekstra med dette. 

 
 

 
 
 

 
Formand: Torben Otzen  Næstformand: Rie Rasmussen 

 
 
 

Kasserer: Flemming Fønss  Sekretær: Arne Jeppesen 
 

 
 
Bestyrelsesmedlem: Bibi Maria Sørensen   

 


