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Praktik

- Vejledning sendt på mail

- ”Selv-henter”-kage fra Stub



Præsentation af bestyrelsen



Dagsorden  

1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jan Thomsen

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v. Per Nielsen 

3. Aflæggelse af regnskab v. Kaj Skov 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne v. Per Nielsen 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2022 v. Kaj Skov 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter v. dirigent 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant v. dirigent 

8. Eventuelt 



2. Bestyrelsens beretning - 2020 1/3 v. Per Nielsen 



2. Bestyrelsens beretning - 2020 2/3 v. Per Nielsen 



2. Bestyrelsens beretning – et kig på 2021 3/3

Forventning til særlige opgaver/projekter i 2021:

Forår:
- Vedligehold af vildthegn (syrenhække)
- Etablering af yderligere 4 områder med blomstereng,   

i samarbejde med kommunen

Efterår:
- Etablering af beplantning på ydersiden af støjvold (område b)
- Udskiftning og mindre udvidelse af piletræer (allétræer) op 

mod støjvold



3. Aflæggelse af regnskab - 2020 v. Kaj Skov 



4. Rettidigt indkomne forslag (bestyrelsen i hænde senest d. 6.3.21)

Fra Tina & Anders i nr. 1

1) Anlæggelse af “mere" vild natur. Udvide busk området med vild natur efter kreative former. I samarbejde 
områdets anlægsgartner kan områderne anlægges og udvides. Forslag er at anlæggelsen af områderne giver 
besparelse på vedligeholdes af grøntområderne som derfor kan besparelsen bruges til anlæggelse.

2) Ikke relevant for år 2021 da budgettet viser underskud. Fremover forslag om at foreningen ikke generer 
noget overskud. Så kontingentet for året reduceres med overskuddet. Hvis egenkapitalen er over f.eks. 
40.000,- DKK rundes ned til hele 100,-, og hvis egenkapitalen under beløbet rundes op til hele 100,- DKK.
Argument - ingen grund til at foreningen skal betale negative renter af evt. indestående egenkapital og intet 
formål med at egenkapitalen stiger yderligere.



5. Vedtagelse af budget / kontingent for 2022 1/2 v. Kaj Skov

Budget 2021:



5. Vedtagelse af budget / kontingent for 2022 2/2 v. Kaj 

Skov

Bestyrelsen foreslår uændret beløb, dvs. kontingent 1000 kr/år i 2022



6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

Per Nielsen (nr. 71) (formand) modtager genvalg 

Tanja Falkø (nr. 90) (sekretær) modtager genvalg 

Anne Fiber  (nr. 57) (menig) modtager genvalg 

Nikolaj Lip (nr. 32) (suppleant) modtager genvalg 

Henning Tvekov (nr. 5) (suppleant) modtager genvalg 



7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor: Thomas Lindevang (nr. 63) modtager genvalg 

Revisorsuppleant: John Mortensen      (nr. 102) modtager genvalg 



8. Eventuelt

Input til hjemmesiden modtages gerne ☺
- f.eks. om noget historisk fra området…


