
GENERALFORSAMLING	  
PARCELFORENINGEN	  REGNBUEN	  

20.	  oktober	  2015	  kl.	  20.30	  
	  

Fremmødte:	  	  Bestyrelsen	  samt	  hus	  2,	  6,	  10,	  12,	  16,	  18,	  26,	  28	  og	  36	  
	  
Dagsorden	  iflg.	  Vedtægterne	  
	  

1. Valg	  af	  referent	  og	  dirigent.	  Valget	  blev	  Leif	  Trust,	  som	  konstaterede,	  at	  
generalforsamlingen	  var	  rettidigt	  indkaldt	  samt,	  iflg.	  Vedtægterne	  var	  beslutningsdygtig.	  

2. Formandens	  beretning	  blev	  fremlagt	  af	  Formanden.	  Et	  væsentligt	  punkt	  i	  formandens	  
beretning	  var	  spørgsmålet	  om	  kontingent	  til	  ”	  Mågen	  og	  Svalen”.	  Formanden	  fik	  Carte	  
blance	  	  til	  at	  acceptere	  en	  kontingentstigning	  på	  1.250	  kr	  –	  og	  i	  øvrigt	  holder	  vi	  fast	  i	  den	  
tidligere	  generalforsamlingsbeslutning	  om	  kontingent	  for	  Regnbuen.	  Formandens	  
beretning	  blev	  godkendt.	  

3. Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  årsregnskabet.	  Kassereren	  gennemgik	  posterne	  i	  
regnskabet,	  indtægter,	  udgifter	  og	  en	  ultimo	  beholdning	  på	  36.143,51kr.	  Regnskabet	  blev	  
godkendt.	  

4. Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleanter.	  Den	  siddende	  bestyrelse	  blev	  genvalgt.	  Ligeledes	  
suppleanterne.	  Bestyrelsen	  består	  herefter	  af	  Lissie	  Marie	  Trust,	  formand,	  Birthe	  Brixen,	  
kasserer,	  Thomas	  (formanden	  for	  Digesvalen,	  født	  medlem).	  	  

5. Valg	  af	  revisor.	  Jane	  blev	  genvalgt.	  
6. Budget	  samt	  fastlæggelse	  af	  kontingent	  for	  2015-‐2016.	  Birthe	  fremlagde	  budgettet	  som	  

viser	  en	  indtægt	  på	  21.600kr.	  Kassebeholdningen	  primo	  36143,51kr.	  Udgifterne	  bliver	  på	  
19.900kr	  hvorefter	  den	  nye	  beholdning	  ultimo	  vil	  være	  37.844,51kr.	  Kontingentet	  
fortsætter	  uforandret	  ind	  i	  den	  nye	  regnskabsår.	  

7. ”Mågen	  og	  Svalen”.	  Emnet	  var	  tilstrækkeligt	  behandlet	  under	  formandens	  beretning.	  
8. ”De	  Grønne	  Fingre”.	  Der	  udspandt	  sig	  en	  livlig	  debat	  vedr.	  Beplantningen	  af	  piletræer	  rundt	  

om	  overfladevandet	  bassinet.	  Da	  området	  ligger	  under	  ”Mågen	  og	  Svalens”	  vinger	  vil	  
spørgsmålet	  om	  evt	  beskæring	  blive	  bragt	  ind	  i	  ”	  Mågen	  og	  Svalen”s	  bestyrelse	  af	  
Formanden.	  

9. Indkomne	  forslag.	  Der	  var	  ikke	  indkommet	  forslag	  til	  behandling	  på	  Generalforsamlingen	  
10. Eventuelt.	  Der	  har	  været	  diskussioner	  om	  hvem	  der	  skal	  male	  den	  side	  af	  redskabsskuret,	  

der	  visse	  steder	  ligger	  i	  skellet	  til	  naboen.	  Spørgsmålet	  blev	  livligt	  debatteret	  og	  
konklusionen	  af	  debatten	  blev,	  at	  det	  er	  ”ejeren”	  af	  skuret,	  der	  skal	  male	  alle	  siderne	  på	  
skuret.	  	  	  

11. OG	  SÅ	  OPFORDRES	  ALLE,	  GENTAGER:	  ALLE	  TIL	  AT	  MØDE	  OP	  VED	  GENERALFORSAMLING,	  
ARBEJDSDAGE	  SAMT	  AT	  5	  STEMMEBERETTIGEDE	  MØDER	  OP	  VED	  ”	  MÅGEN	  OG	  SVALEN”s	  
NÆSTE	  GENERALFORSAMLING	  i	  marts.	  

	  
Herefter	  afsluttedes	  generalforsamlingen.	  
	  
Underskrifter	  af	  bestyrelsen	  
	  
	  
Underskrift	  af	  dirigent	  


