
Parcelforeningen  

Risbjerggaards Villaby 
Hvidovre. 

 

Generalforsamling 2009 
19. marts 2009 Caféen, Medborgerhuset. 25 deltagere 

 

Referat: 
1. Dirigent:  John Larsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet lovligt. 
 

2. Referent:  Steen Jensen blev valgt 
 

3. Formandens beretning: Efter en supplerende information om foreningens hjemmesiden blev  

    beretningen godkendt.  
 

4. Regnskab: Formanden oplyste, at det efter udsendelsen er revisorgodkendt og underskrevet. 

    Efter enkelte spørgsmål blev regnskabet godkendt. 
 

5. Indkomne forslag. Der er indkommet 5 forslag 

    A. Nedlæggelse af foreningen. Forslaget blev nedstemt. 

    B. Fastsættelse af ejerskiftebidrag. Uændret ejerskiftebidrag på 500 kr. blev vedtaget. 

    Forslag 1 vedr. kassererens opgaver i foreningen. Forslaget blev nedstemt, idet det er 

    generalforsamlingens opfattelse, at det er bestyrelsen, der fordeler bestyrelsens opgaver.    

    Forslag 2 vedr. etablering af hjemmeside samt oplæg til foreningens bevarelse. Der blev drøftet  

    forskellige ændringsforslag. Der blev fremsat et ændringsforlag om at der afsættes  10.000 kr. i  

    budget 2009 til etablering af hjemmesiden, og at der i budgettet udspecificeres 1000 kr. til  

    vedligeholdelse af hjemmesiden. Forslaget blev vedtaget. 2. del af forslaget er vedtaget jf.  

    afstemningen under forslag A. 

    C. Festudvalg til 91 års jubilæumsfest. Der er ikke indkommet idéer til jubiliæumsfest eller del- 

    tagere til et festudvalg. Der blev drøftet forskellige ændringsforslag. Et ændringsforslag om, at der  

    afsættes 5.000 kr. i budgettet til sociale formål, som bestyrelsen har at arbejde med, blev vedtaget. 
 

6. Budget 2009 blev vedtaget med følgende ændringer. Der afsættes 10.000 kr. til etablering af  

    hjemmeside. Drift af hjemmeside 1000 kr. Kontorhold 1000 kr. Sociale formål 5000 kr. Herefter  

    blev budgettet vedtaget. 
 

7. Valg. Formand: Charlotte Strandfelt nyvalgt. Bestyrelsesmedlem: Jesper Riedel nyvalgt. Suppleant,  

    der træder ind i bestyrelsen, idet bestyrelsesmedlem Tom Nielsen udtræder af bestyrelsen: Morten  

    Frederiksen nyvalgt. Suppleant: Henrik Askø Stark nyvalgt. Revisor: Mikkel Rønne genvalgt.  

    Revisor: Merete Mader nyvalgt. Revisorsuppleant: Sølvig Petersen nyvalgt 
 

8. Foreningens fremtid. Opfordring til vejsyn mhp. at holde kvarteret pænt, fortove og ukrudt.  
       

Eventuelt  Forslag til bestyrelsen om at invitere f.eks. håndværkere til ”gør det selv”arrangementer. 

    Forslag om at der benyttes mikrofon på generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsen om at tage fat i    

    DONG mhp. at fremskynde processen nedlægning af fiberkabler. Forslag om anden måde at  

    formidle fastelavnsarrangementet, så man kan nå at melde sig til. 
 

Hvidovre, den 20. marts 2009 
 

Referent:     Dirigent: 

 

 

Steen Jensen    John Larsen 
 


