
Referat generalforsamling 3/6-2016 

 

Valg af dirigent: Karsten Fischer Rønde 

Bestyrelsens beretning. 

Punkter fra valgperioden: 

 Vi satte os sammen kort efter valgt i efteråret 2014. Formål med vores arbejde fastlagde vi til ”at 

skabe mest muligt liv og tilknytning til parken i form af arrangementer – primært rettet mod 

legepladsens brugere og deres forældre”. 

 Vi har holdt to succesfulde fastelavnsarrangementer i valgperioden. Stor tilslutning. Og tak til Erik 

Lund for igen at stille op som gøgler og velkomst. 

 Vi fik ændret vedtægterne, så der nu kan holdes generalforsamling i juni. Det betød også at 

regnskabsperioden og valgperioden blev ændret for denne ene periode til halvandet år. 

 Efterårsklargøringen af pladsen var et lavpunkt med blot to fremmødte. Forårsklargøringen var 

bedre. Stort fremmøde og godt vejr. Vi fik bl.a. fjernet en del grebe og renset taget på vandtårnet. 

Vi opfordrer alle til at støtte op om disse få dage i parken, hvor vi i fællesskab kan fikse det ting der 

har behov for det. 

 Aftalen med Mariehusene er udløbet. I stedet har vi lavet en aftale med Poul Svendsen, der 

indebærer at han kigger efter i parken, slår græs og laver forefaldende arbejde. 

 Vi holdt nyt arrangement i juni: Sønderlundsmesterskaberne i fodbold. Det var en succes. Tre hold 

spillede – og vi sluttede med fælles grill og hygge. Gentages i år. 

 Vi fik en henvendelse fra kommunen vedrørende beplantningen ud mod Holbækvej. Kommunen 

ønskede den klippet. Heldigvis kunne vi henvise til at møde fra år tilbage, hvor kommunen påtog sig 

den opgave. Det erkendte kommunen efterfølgende – og beplantningen er nu klippet. 

 Peter Alsen forlader bestyrelsen efter flere års dedikeret arbejde. Vi kan bl.a. takke Peter for 

opsætningen af vippen og bordtennisbordet i parken. Samt er godt forarbejde for en planlagt 

tarzanbane.  En kæmpe tak til Peter for indsatsen. 

 

Bestyrelsens beretning gav anledning til ros for de mange arrangementer. Den satte også scenen for en 

debat om beskæring af træer i parken og kommunens indblanding i dette. 

 

Regnskabet for den forgangne periode blev fremlagt og godkendt. 

Budgettet for det kommende år blev fremlagt og godkendt. 

 

Peter Alsen ønskede ikke genvalg. 



Mikkel Ekeløf blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Den består derudover af Flemming Ehlers, Karsten 

Fischer Rønde og Jacob Bendixen Andersen (ingen af disse var på valg i år). 

Bestyrelsen består nu af fire medlemmer. Ifølge vedtægterne skal der være 3-5 medlemmer. Der blev ikke 

valgt nogle suppleanter. Bestyrelsen blev bevilget hjemmel til at opsøge potentielle nye 

bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, der kunne indtræde i arbejdet. 

 


