
Referat Generalforsamling Gerding bylaug mandag 19. februar 2018 20:30-22:00

Afholdt hos Marianne og William i den gamle gymnastiksal

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden/ formændene for underudvalg

3. Regnskab ved kassereren

4. Godkendelse af beretning og regnskab

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer (på valg: William, Torben)

Bestyrelsessuppleanter

1 revisor samt revisorsuppleant

7. Eventuelt.

⦁ Valg af dirigent 

Jan Skovfoged tog velvilligt i mod posten som dirigent

⦁ Formandens beretning

Formand Per P. fremlagde sin beretning om året der er gået siden sidste GF.

Forskønnelsesudvalget fremlagde deres aktiviteter i 2017 og har påtaget sig at slå græs på 

byens central plæne. 

Aktivitetsudvalget fortalte om en meget vellykket byvandring i sommeren 2017. Derudover 

var der den traditionelle Skt. Hans og Julefrokost.

Arbejdsudvalget vil indkalde til en arbejdsdag sidst i April hvor der vil blive løst forskellige 

opgaver på byens fællesarealer og inventar 

Alle beretninger blev godkendt.

⦁ Regnskab

Kassemester, Ellen, fremlagde Bylaugets regnskab. Regnskabet blev kommenteret og fundet 

i orden af Bylaugets interne revisor. 

⦁ Godkendelse af beretning og regnskab

Kasserens beretning samt fremlagte regnskab blev godkendt. 

⦁ Behandling af indkomne forslag

Allan Jensen fremlagde sine tanker omkring Gerdings evt. rolle i Klyngesamarbejdet med de 

omkringliggende byer. Det omhandler primært deling af fællessteder/faciliteter mellem 

byerne. I Gerdings tilfælde er det interessant at byde ind med Fællespladsen og Hytten. Der 

var fuld opbakning blandt de fremmødte til at arbejde videre med Klyngesamarbejdet.    

⦁ Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Der var pga. fraflytning og nogle teknikaliteter gået uorden i genvalgsrækkefølgen i forhold 

til vedtægterne. 

Det er nu rettet op og de medlemmer der er på valg er: Torben, Ellen og Andreas. Alle tre 

blev genvalgt. Evald Borup blev genvalgt som revisor 
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9. Evt. 

Der indkom et forslag omkring søgning af midler til udskiftning af tag på fællespladsen, samt 

bænke omkring bålpladsen. 

Der indkom forslag om at renovere gyngestativ.

Der indkom et forslag om indkøb af et mere professionelt telt. Det eksisterende telt er af for 

ringe kvalitet og efter få opsætninger ødelagt. 

Der indkom et forslag om at søge tilskud til nye stole. De eksisterende stole er ramt af rust 

på stellet. 

Der indkom forslag om at oprette en google kalender til at holde styr på byens effekter. 

Andreas vil opsætte en sådan googlekalender. Andreas vil ligeledes undersøge om det er 

muligt at linke til Bylaugets hjemmeside hvor instruktioner/vejledninger til udlån står 

beskrevet. 

Det blev foreslået at det eksisterende telt rejses på arbejdsdagen for at se teltets tilstand.

Referent

Per Pedersen
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