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Referat fra Generalforsamling 19. maj 2012 
 i Rodskov Forsamlingshus 

 
 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, vedlagt 
4. Forslag fra bestyrelsen 

         Oplæg om arbejdsområder de kommende år 
Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling, formiddag , kaffetid eller kl. 16? 

5. Forslag fra medlemmerne: der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

To bestyrelsesmedlemmer:, både Svend Aage og Kurt modtager genvalg 
7. Valg af suppleant : Anette modtager genvalg 
8. Valg af revisor: Irene modtager genvalg 
9. Eventuelt 

 
 
Bilag til indkaldelsen: Regnskab for 2011. Referat fra sidste års generalforsamling. 
 
Der er 37 deltagere. 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen på bestyrelsens vegne. Da der ikke var forslag fra salen foreslog han 
Kurt Fodgaard som dirigent. Kurt blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel og at den derfor var 
beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til formanden. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden indledte sin beretning med at præsentere bestyrelsens medlemmer. 
 
Det har været et stille og roligt år. 
Bestyrelsen har holdt 3 møder i årets løb. 
 
På det første bestyrelsesmøde blev konstitueringen: 

Svend som formand 
Preben Thomsen som næstformand 
Palle Fischer som sekretær 
Svend Aage Hansen som kasser  
Kurt Fodgaard div. 

 
Arbejdet med Aflastningsledningen er færdig og bestyrelsen ser det som både en god og rigtig 
investering.  
 
Kloakeringen er også afsluttet og området er godt retableret, her var Palle med ved afleveringen, 
og han fik de sidste ting rettet til, så veje og vendepladser fremstår i god stand. 
 
Bestyrelsen vel gerne arbejde videre med vejene og de støvgener de giver. Vi tror det kan hjælpe 
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på støvgenerne at lægge granit på vejene, fra Stenhøjen har vi en pris på ca. 100 kr. pr. løbene m. 
vej. Bestyrelsen overvejer at lave en forsøgsstrækning på Røllikevej. 
 
Herefter var der spørgsmål fra salen.  
Valmuevej og starten af Røllikevej støver også meget. Disse tilhører naboforeningen. Bestyrelsen 
vil igen forsøge at etablere et samarbejde med dem. Sagen vil også blive taget op i vejudvalget. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
 
3. Regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet. Det blev godkendt. 
 
 
4. Forslag fra bestyrelsen  
Oplæg om arbejdsområder de kommende år. 

Hvad ønsker medlemmerne vi skal arbejde på. Der blev uddelt en ønskeseddel som 
blev indsamlet senere. Er oplistet sidst i dette referat. 

 
Fra salen kom følgende forslag: 

Der er fortsat vandproblemer ved Valmuevej 13 og 37. Det er øjensynlig en drænled-
ning der ikke fungerer. Evt. forlængelse af den drænledning der er lagt på valmuevej. 
Tages op i vejudvalget. 
 
Drænafløbet er måske stoppet ved udløbet ved stranden? Er efterfølgende chekket, 
der lå et par sten der blev fjernet. 

 
 
5. Forslag fra medlemmerne  
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Både Svend Aage og Kurt var villig til genvalg og blev valgt. 
 
 
7. Valg af suppleant 
Anette var villig til genvalg og blev valgt. 
 
 
8. Valg af revisor  
Irene var villig til genvalg og blev valgt. 
 
Eventuelt 
Formanden opfordrede alle med mailadresse at give bestyrelsen lov til at anvende denne til ind-
kaldelser mv. 
 
 
Godkendt af 
 
 
 
Kurt Fodgaard, dirigent. 
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Opsamling af ønsker fra medlemmerne 
 
Fra salen ytrede 4 medlemmer at generalforsamlingen bør være kl. 16. 2 medlemmer havde skrift-
ligt sagt det samme inden generalforsamlingen. 
Fra salen ytrede 7 medlemmer at generalforsamlingen bør være kl. 10. 
 
Fra ønskesedlerne: 

• 5 medlemmer foreslog at generalforsamlingen bør være kl. 16 
• 12 medlemmer foreslog at generalforsamlingen bør være kl. 10 

 
• Intet fast tidspunkt for græsslåning 
• Gerne arrangementer med hyggeligt samvær. 
• Petanque 
• Telt med grill 
• Beskæring af træer så man kan få udbytte af solvarme hele dagen. 
• Sommerfest 
• Bedre snerydning af de store syd/nord-gående veje 
• Foreningens egne aktører skal overholde max. højde 4 m på beplantning 
• Skiltning ved gl. vej 
• Petanquebane 
• Effektiv afspærring af den gl. vej ved Århusvej og/eller ved Følletoftens nordgrænse. 

Evt.spærring med sten i midten, som en traktor kan køre henover, men ikke personbiler. 
• Anbefalet tidsrum for plæneklipning, eks. Vis kl. 14-16. 
• Støv fra vejen, hvad kan der gøres -ikke asfalt der blot giver højere hastigheder. 

 
Bestyrelsen vil nu se nærmere på denne ønskeliste. 
 
Vedr. den Gamle vej: Vi skal lige erindre om det kun er vejejeren der evt. må spærre vejen. Det vil 
være selvtægt selv at foretage sig noget! 
 
 
Næste generalforsamling 
 
Fra debatten om tidspunktet for generalforsamlingen var der tilkendegivelser for både kl 10 og kl 
16, med en mindre overvægt på kl 10. Bestyrelsen har besluttet at vi fremover skifter mellem kl 10 
med brunch og kl 16 med middag. 
 
Næste års generalforsamling bliver lørdag d. 18. maj 2013 kl 10. 
 
I 2014 planlægger vi generalforsamling kl 16 med efterfølgende spisning. 
 
 
 
 
/pf 11.juni 2012 
 


