
Referat ordinære generalforsamling  

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent.  

Dan Gadensgaard valgt 

2. Formandens beretning.  

Formanden beretning kan findes på hjemmesiden 

3. Aflæggelse af regnskab.  

Regnskab fremlagt og godkendt 

4. Rettidig skriftlige indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. februar 2019.  

a: Forslag fra bestyrelsen om at lade legepladsordningen fortsætte uændret (6.000 kr.)  

Vedtaget 

b: Forslag omkring fældning af to træer og fjernelse at læbælte og såning af græs i L4, forslag stillet af nr. 82 

Vedtaget 

c: Forslag fra bestyrelsen om at reducere L2, så det kan være ordentlig adgang til den store legeplads for 

maskiner 

Vedtaget 

d: Forslag om at der klippes i august/september fremover, så står det pænere hele vinteren 

Ændret til September/Oktober som blev godkendt ved afstemning 

Forslag om fortsat at klippe i vinter perioden fra Gorm 

Nedstemt 

e: Forslag fra bestyrelsen om at opsige aftale med Waoo (6 måneders opsigelse) 

Grundpakken bliver på 12 x 159 kr. i 2019 (i alt 1.908  kr. ).  

Priser på TV fra 1. april 2019 på tillægspakker:  

Eniig: Favorit 409 kr. – 159 kr. Fuldpakke: 559 kr. – 159 kr.  

Nedstemt 

f: Hvis det vælges at opsige med Waoo, stilles forslag om at slette §23 

Ikke relevant, jf. forslag e 

 



g: Hvis det vælges at fortsætte så skal §23 ændres så der ikke står TDC som udbyder iht. Hvad der kan 

godkendes af kommunen 

Vedtaget 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.  

Godkendt 

7: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 1.000 kr. for 2019.  

Godkendt 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

På valg er:  

Allan Jørgensen (48C) vil godt acceptere genvalg 

Genvalgt 

Richard Koch (39) vil godt acceptere genvalg 

Genvalgt 

Valg af 2 suppleanter.  

På valg er: Carsten Kloborg (36) og Helle Jensen (10) 

Genvalgt 

Der skal vælges to suppleanter 

8. Valg af 1 revisor. På valg er:  Torben Horup Sørensen nr 44, vil godt acceptere genvalg 

9. Valg af 2 revisorsuppleanter.  

På valg er: Chr. Simonsen (101)  

Jimmy Nielsen (31 A)  

Genvalgt 

10. Eventuelt - hvor alt kan drøftes men intet vedtages! Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe med kringle 

plus en øl eller vand. Vi håber på et stort fremmøde Bestyrelsen  

Kan der sættes en bom på brandvejen, undersøges af Bestyrelsen 

Nb.: Dagsorden, regnskab og budget er tilgængelig på vores hjemmeside: www.hagenstrupparken.dk, Alle, 

der tilmeldt nyhedsbrevet, vil automatisk modtage dagsorden, regnskab/budget, Indkomne forslag, referat 

samt formandsberetning.  

Er du/i ikke tilmeldt, kan det gøres på www.hagenstrupparken.dk! 


