
 

Referat fra Generalforsamling i GF Strandvangen, 21 oktober 2020 

22 fremmødte parceller, 7 fuldmagter 

 

Dagsorden: 

A. Valg af dirigent 

B. Valg af referent 

C. Formanden beretning 

D. Regnskab 

E. Indkomne forslag 

F. Fastsættelse af kontingent  

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

H. Valg af to suppleanter 

I. Valg af revisor og revisorsuppleant 

J. Eventuelt 

 

Ad A) Aslak, Lerager 32 - valgt uden modkandidater 

Ad B) Elise, Lerager 11 - valgt uden modkandidater.  

 

Ad C) Formandens beretning 

Årets aktiviteter blev nævnt: Fastelavnsfest, aflyst sommerfest grundet COVID 19, Stop tyven arrangement, aflysning af 

servitutter (ses på tinglysning.dk), de er opsat lys ved trappen mellem Stenager og Lerager og anden trappe er repareret. 

Derudover er der iværksat indhentning af tilbud på yderligere vejbelysning/lygtepæle. Den planlagte GF i foråret aflyst 

pga COVID-19 blev italesat. Deruder blev det bemærket at der havde været underskiftindsamling i forbindelse med 

forslaget om kontingentfastsættelse. Det blev understreget at forslag kun kan blive taget op på GF hvis de bliver sendt 

ind som indkomne forslag.  

Til sidst meddelte formanden at han havde valgt at trække sig som formand og derfor ikke vil genopstille.  

Der blev tilføjet til beretningen at der i året har været afholdt loppemarked og opsat hjertestarter erhvervet via 

Trygfonden. 

Efter formandens beretning blev det fra bestyrelsens side kommenteret at der har været sendt brev til bestyrelsen med 

en hård tone og der blev kraftigt indstillet til at bidrage med en postive og konstruktiv tone i dialogen. Bestyrelsens 

arbejde er frivilligt og forsøger at varetage ønsker fra majoriteten af foreningen. Forslag til ændringer er velkomne, men 

skal fremføres som foreslag til generalforsamlinger.  Der var general enighed blandt de fremmødte om ønsket om en 

god samarbejdsvenlig tone.  

Deruder var der anerkendlese og ros til det store arbejde i forbindelse med afholdelse af arrangementer som fastelavn, 

sommerfest og loppemarked.  

 

Ad D) Regnskab 

Regnskabet for 2019 blev fremlagt enstemmingt godkendt uden anmærkninger. 

Det blev kommenteret at indtægter, f.eks. egenbetaling fra fester, fremover bør anføres på regnskabet.  
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Der var en række spørgsmål til budget 2020, blandt andet til budgetteringen for telt. Dette skulle have været fjernet fra 

budgettet.   

 

Ad E) Indkomne forslag: ingen 

 

Ad F) Fastsættelse af kontingent.  

Der blev først og fremmest diskuteret, hvorvidt der var behov for kontingent i modsætning til at fortsætte uden 

kontingent. Der var general tilslutning til at have en aktiv bestyrelse og mange rosende ord til både fastelavn og 

sommerfest og derfor en enighed om at man ikke bør have en forening med udgifter uden indtægter.  

Der blev opstillet ønske om kontinent på 100 DKK PA med henvisning til tidligere praksis og at 100 kr ville minimere den 

årlige tilsætning.  

Bestyrelsen stillede forslag på 200 DKK PA med henvisning til udgifter til bank (negative renter, forhøjede gebyrer) og 

nødvendige forsikringer, samt at der i modsætning til tidligere nu er en meget aktiv forening. Det er derfor ikke 

sammenligneligt at referere til at 100 kr var en velfungerende sats, da betingelserne og ønsker nu er større. Det blev 

klargjort at bestyrelsen ikke havde ønske om at øge forbruget eller spare op, men at 100 DKK var for lille et beløb til at 

det ville kunne betale sig at inddrive.  

Der blev stillet følgende muligheder 100 DKK og 200 DK PA.  

Et årligt kontingent på 100 DKK blev vedtaget med 15 / 29 stemmer (heraf 7 fuldmagter hos to personer). 200 DKK fik 

12/29 stemmer (heraf 0 fuldmagter). 2 stemte blankt.  

 

Ad G) Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Formand Tommy Lerager 21, - på valg: valgte ikke at genopstille 

Næstformand Nathia Stenager – på valg: genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater.  

Aslak Lerager 32 og Elise Lerager 11 (begge tidligere suppleanter) blev valgt ind i betyrelsen.  

Dorte, Lerager 38 og Jimmie Lerager 8 var ikke på valg og forsatte i bestyrelsen. 

Bestyrelsen er hermed fuldtallig og skal snarest konstituere sig, inkl ny formand. 

 

Ad H) Valg af suppleanter 

Begge suppleanter blev valgt ind i bestyrelsen.  

Nye suppleanter blev indvalgt uden modkandidater 

Louise, Lerager 41 

Kjeld, Lerager 48 

 

Ad I) Valg af revisor og revisorsuppleant 



 

Revisor: Karin, Lerager 42, genopstiller via tilkendegivelse via vir (foreningen accepterer valg uden fuldmagt). Valgt  uden 

modkandidater. 

Revisorsuppleant: Stephan, Lerager 27 bliver valgt uden modkandidater 

 

Ad J) Eventuelt 

1. Der bliver takket for loppemarked, med et ønske om gentagelse næste år. Desuden et ønske om yderligere 

reklamering. Flere opslag of desuden opslag på twitter/facebook og via lokalavisen. Bred tilslutning til disse 

forslag.  

2. Der opfordres alle tilstede-  samt alle ikke tilstede - at melde sig til festudvalget. Dette kan altid ske til Nathia, 

Stenager 25 eller Jimmie, Lerager 8. Louise, Lerager 41 valgte til stor glæde hos de siddende medlemmer at 

tilslutte sig festudvalget. Derudover blev det foreslået at skrive ud på GF strandvangens facebookside om hjælp 

til praktisk afholdelse af arrangementer (eks. opslåning af telt mv) et par uger før arrangement  

3. Ønske om yderligere information om placering af hjertestarter. Både i postkassen hos medlemmerne samt med 

skilte af plastik eller metal sat op på vejen. Bestyrelsen kunne informere om at de havde været i proces med at 

skaffe skilte, da de medfølgende klistermærkeskilte ikke kan sidde i udearealer, heller ikke efter laminering. 

Økonomien har indtil nu været den begrænsende faktor da skilte ikke kan skaffes fra TRYG eller kommunen. 

Majken, Stenager 33, samt Stephan, Lerager 27, tilbød at hjælpe med at undersøge muligheden for at skaffe 

skilte.  

4. Bestyrelsen spurgte fremmødte om, hvorvidt der var ønske om et genoplivningskursus når COVID-19 

retsictionerne er ophævet. Ca 50% af fremmødte udtrykte ønske, og det tages som et udtryk for en general 

interesse. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.  

5. I forlængelse heraf, blev alle kraftigt opfordret til at downloade app’en hjerteløber til egen smartphone. Det 

er nemt og gratis og kræver ingen cerificering. Og kan hjælpe i at hjælpe beboere med hjertestop hurtigt 

6. Det blev desuden forelsået at opstætte udendørs ’opslagstavler’ – gerne to, som et tillæg til virtuelle opslag. 

Dette kan tages op under indkømne forslag til næste GF.  Bestyrelsen arbejder videre med dette.   
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Efter konstituerende møde er bestyrelsen som følger: 

Bestyrelsen: 
 

  

Formand: 
 

Aslak Sloth Søgaard Lerager 32 

Næstformand: 
 

Nathia  Stenager  

Kasserer: 
 

Dorte Dencher Dyrmose Lerager 38 

Best. Medlem: 
 

Jimmie Christensen Lerager 8 

Best. Medlem: Elise Hachmann Nielsen Lerager 11 

 

Suppleanter:   
 
 

Louise Lerager 41 

 Kjeld Lerager 48 

 

Husk Vi har en Hjemmeside: 

WWW.GF-Strandvangen.dk 

Vi er os på Facebook: 

Gf-Strandvangen 

Vi har nu også fået en mail til foreningen: 

GF-Strandvangen@outlook.dk 

Kontakt venligst bestyrelsen via denne mail.  

mailto:GF-Strandvangen@outlook.dk

