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Ordinær generalforsamling 31. maj 2014 kl. 10  

på Rytterskolen, Hovedgaden 14, Ølsted. 
 

 
Dagsorden. 
 
 

  

 
 

1. Velkomst og valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsesberetning 2013-14  
 
3. Regnskab for det forløbne år (Regnskab 1.4 2013 til 31.3 2014 vedlagt) 

 
4. Budget for det kommende år  

i. Kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent på 0 kr. i 
yderligere 1 år 

ii. Vejbidrag. Bestyrelsen foreslår vejbidrag uændret 775 kr. 
 
5. Indkomne forslag 

a. Forslag fra bestyrelsen, 2. godkendelse overført fra 2013 
Vedr. godtgørelse til bestyrelsen: 
”Der tilføjes følgende til §9 i foreningens love: Bestyrelsen kan beslutte at 
udbetale en godtgørelse for aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet jf. 
Skattevæsenets bestemmelser. 
Beløbet kan maksimalt udgøre et beløb svarende til Skats sats for skattefri 
godtgørelse (op til 2300 kr. i 2013)”  

 
b. Forslag fra bestyrelsen om at drøfte interesse for ”Operation Timber” 
 
c. Forslag fra medlem Birgit Bendixen Andersen: 

i. ”Kunne med stor glæde forestille mig, at grunde i 1.-2. & 3. række fra vandet 
fik fældet/ nedskåret deres enormt høje træer. For disse grundejere vil det 
ikke betyde noget, at de evt. ”mister” træerne – men det vil betyde, at os i 7. 
række fra vandet ville kunne bevare udsigten til fjorden – fra Hejrestien og 
ned mod vandet”. 

 

 

Bemærk pkt. 6: Ekstern oplægsholder kl. 11 



 
 
 
 
 
 

6. Kl. 11: Præsentation af ”Operation Timber” v/ Michael Skaubye fra HedeDanmark og 
drøftelse af interesse for deltagelse her i området 
 
Om Projekt ”Timber” 
 
Bestyrelsen er blevet inspireret af en artikel i lokalavisen, omhandlende et fællesprojekt i 
Kikhavn, hvor man havde entreret med HedeDanmark for, med størst mulig rabat, at komme 
af med træer, som hindrer udsynet til vandet og udgør en trussel mod bygninger, hvis vinden 
fælder dem. 
 
Vi vil hermed foreslå et lignende tiltag her i foreningen. Vi får besøg fra HedeDanmark på 
generalforsamlingen, som informerer om omkostninger og muligheder. 
Indtil videre opererer vi med to tilbud: 
       1) Træet fældes fra vejen hvor der er mulighed for dette 
       2) Træet skæres ned af erfarne skovfolk inde i haven og man står så selv for videre 
forarbejdning. 
 
Mere end to modeller ville besværliggøre arbejdsgange og administration så meget, at 
selskabet ikke kan konkurrere på prisen. 
 
Der kan muligvis blive tale om skattefradrag. Det aspekt vil blive diskuteret på mødet. 
 

 
7. Valg af bestyrelse 

i. Formand Hanne Munk for perioden 2014-16 (modtager genvalg) 
ii. Næstformand Sonja Hansen for perioden 2014-15 (ikke på valg) 

iii. Kasserer Henriette Høeg for perioden 2014-15 (ikke på valg) 
iv. Sekretær Jonas Dujardin for perioden 2014-16 (modtager genvalg) 
v. Bestyrelsesmedlem Niels Willumsen for perioden 2014-15 (ikke på valg) 

vi. Valg af bestyrelsessuppleant for perioden 2014-15  
vii. Valg af revisor for perioden 2014-15  

viii. Valg af revisorsuppleant for perioden 2014-15  
 

8. Eventuelt. 
En opfordring om at tilmelde sig hjemmesiden www.anekærvej.dk mhp. udsendelse af 
dagsorden til generalforsamling, referater mv.  
Vedlagte tilmeldingskort kan benyttes. 

 
 
 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 


