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1. Valg af dirigent 
Bent Lynge blev foreslået og valgt. Bent fandt generalforsamlingen for lovligt indkaldt i 
henhold til vedtægterne. 
 
2. Aflæggelse af beretning 
Beretningen blev aflagt af formanden. Beretning er vedlagt i kopi.  
Generalforsamlingen godkendte beretningen.  
 
3. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse 
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.  
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag 
Ingen rettidige indkomne forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontingent og indskud på vejkonto 
Kasserer foreslog at bevare kontingent og indskud til vejkonto som det er i dag. 
Kontingent på 700 kr. blev vedtaget. Indskud på vejkonto på 500 kr. blev vedtaget. Den 
samlede betaling for 2017 bliver herefter 1200 kr., som forfalder til betaling d. 15. maj 
2018. 
 
Der var en debat om hvorvidt foreningen aktivt skal søge efter en løsning, som giver mere 
i rente end de nuværende ”nul komma noget”, men konklusionen var at sikkerhed er 
vigtigere end afkast, hvilket Bestyrelsen vil have fokus på. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant til hver 
På valg var:   Suppleanter: 
 
Henrik Berg, Sv. 42   Mogens Clingman, Sk.12 
Dan Dueholm, Sk. 8   Allan Florin, Sv. 75 
 
Henrik ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt: 
 
Mogens Clingman, Sk.12 som nyt bestyrelsesmedlem. Jørn Bach, Sk. 65 og Bjarke Uhre 
Pedersen, Sv.69 blev nyvalgt som suppleanter. 
 
 
 
 



 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg var:    Suppleant: 
 
Børge Birn, Sv. 44   Niels Holmen Andersen, Sv. 43 
 
Begge blev genvalgt uden modkandidater. 
 
 
8. Eventuelt 
Følgende forhold blev drøftet: 
 

• Etablering af legepladser og boldbane på de grønne områder. Der var forskellige 
argumenter for (tiltrække børnefamilier, sikre salgspriser m.m.) og imod (meget dyrt, 
kræver sikkerhedsgodkendelse m.m.), og bestyrelsen fik til opgave at undersøge 
mulighederne for etablering af en boldbane og forskellige modeller for etablering af 
legeredskaber.   

 
Afslutning 
Dirigenten takkede for god ro og orden, ligesom formanden takkede alle de medlemmer der i 
år havde valgt at møde op til generalforsamlingen. Hvorefter der var lodtrækning om en 
middag for to på Malling Kro blandt de fremmødte medlemmer. I år var vinderen Sk. 44  
 
Efterfølgende gav Morten Jørgensen og Morten Bruus Jensen fra Beder Fysioterapi et oplæg 
om motivation for og gode råd til at holde sig i form. De udloddede et gavekort på massage, 
som blev vundet sf Sk. 65. 
 
Vi rundede aftenen af med en lækker tapas menu og øl, vand og vin i hyggeligt selskab. 
 
 
Referent: Morten Aaby Jørgensen 
 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således: 
 
Morten Aaby, Svendgårdsvej 63  tlf. 86938706 Formand 
Dan Dueholm, Skeltoften 8  tlf. 51845161 Næstformand 
Peter Warrer, Svendgårdsvej 40  tlf. 86936115 Kasserer 
Jørgen Thoudal, Skeltoften 55  tlf. 86936770 Bestyrelsesmedlem 
Mogens Clingman, Skeltoften 12  tlf. 52507818 Bestyrelsesmedlem 
 
Suppleanter: 
 
Thyge Sandahl, Svendgårdsvej 62, suppleant for Jørgen  
Axel Bessing, Skeltoften 38, suppleant for Morten 
Helge Bruun, Svendgårdsvej 65, suppleant for Peter 
Jørn Bach, Skeltoften 65, suppleant for Mogens 
Bjarke Uhre Pedersen, Svendgårdsvej 69, suppleant for Dan 
 
I kan senere se alt materialet fra generalforsamlingen samt containerplan på vores 
hjemmeside: www.beder-ejerlav.dk  


