
Referat fra ordinær generalforsamling d.11. juni 2017 . 
 
 
Dagsorden: 
 
1)Valg af dirigent. 
 
2)Bestyrelsens beretning 
 
3)Forelæggelse af regnskab for 2016. 
 
4)Forslag fra bestyrelsen ,herunder fastsættelse af kontingent. 
Kontingent uændret:250 kr. 
 
5)Forslag fra medlemmerne, som skal være formanden(Lars P.,Nr.7) i hænde senest 8 dage       
før generalforsamlingen. 
 
6)Valg af bestyrelse. På valg er :  
     Lars P. ( modtager genvalg). 
     Per. (modtager ikke genvalg). 
 
7)valg af suppleant. 
 
8)Valg af revisor. 
 
9)Evt. 
 
Referat: 
 
1)Dirigent blev Torben Johansen (nr.12). 
 
2)Formand Lars Petersen beretter om: 
 
-Ørstedvej: 
Der arbejdes stadig med at påvirke kommunen angående hastighed og cykelsti. Lars P har 
også kontakt til lokalrådet(Jørgen Lastein). 
Fortov fra vejen til kratvænget frem til håndværkerparken etableres denne sommer. 
 
-Legepladsen: 
Der er kun enkelte ting i Legepladseftersynet der skal rettes (legeredskaberne skal rengøres  , 
faldunderlag renses og efterfyldes). 
 
-Kontakt til kommunen vedr. Grønne områder: 
Der er et god samarbejde med de ting der skal gøres. 
  
 
 



-Vej og sti: 
Kenny har haft kontakt til kommunen og presset på angående lys og asfalt på stier fra Bojsnap 
krat om til Kratvænget. I februar var der nogle fra kommunen ude for at kigge på det sammen 
med Kenny. Kommunen har meldt tilbage at det ikke bliver lavet lige nu men at de godt kunne 
se problemet. Så det er med på deres ønskeseddel over ting der skal laves når der er penge til 
det.  
 
-Hastighed i Bojsnap krat: 
Bestyrelsen henstiller stadig til at den nye hastigheds grænse på 30km/t overholdes. 
Kommunen har sat skilte op efter Mikkel Larsen (nr.17) har presset på. 
 
-Info om indbetaling af kontingent: 
Al info til indbetaling af kontingent kan nu findes på Bojsnap Krats hjemmeside. 
 
Ingen spørgsmål til beretning(godkendt). 
 
3)Forelæggelse af regnskab for 2016 ved kasserer Gitte Dammose. Regnskab omdelt til de 
fremmødte. Regnskab blev godkendt. 
 
4)Bestyrelsens forslag:  
 - kontingent forbliver uændret på de 250 kr. Det blev vedtaget. 
 -Petanque bane bør nedlægges.(Det undersøges nærmere) 
Torben mente det skulle havde været med på indkaldelsen.(Spørges på facebook/på papir til 
alle hustande.) 
Bestyrelsen tager det op på næste møde. 
 
6)Lars P var på valg .  Modtog genvalg og blev valgt. 
    Per var på valg. Modtog ikke genvalg. 
    Tina Petersen fra nr.22 meldte sig og blev valgt. 
 
7)Mikkel Larsen fra nr.17 blev valgt som suppleant. 
 
8)Kristina Møller blev genvalgt som revisor. 
 
9)Bjarke Fyhn fra nr.19 spurgte til stierne til kratvænget. Kenny nævne det samme, som står i 
beretningen. 
Der blev spurgt til klippeplan(Kan findes på hjemmesiden). 
Der blev spurgt til alarmerings listen(Bliver delt rundt). 
Der blev nævnt noget om et skilt som det de bruger i kratvænget når der inviteres til fælles 
spisning/hygge på fælles arealet .(Festudvalget undersøger mulighederne). 
Tina Petersen havde et ønske om mere info på Facebook (Reminder om betaling af 
kontingent/indkaldelse til generalforsamling). 


