
Lisbjerg Beboerforening 
Generalforsamling den 2. marts 2022 

 

Referat 

1. Velkomst ved formand Lars Bache 
 

2. Valg af dirigent 
Markus Hummelmose blev valgt. 
 

3. Bestyrelsens beretning (bilag A) 
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Lars Bache.  
Beretningen blev godkendt. 
 

4. Forelæggelse af revideret regnskab (bilag B) 
Regnskabet blev fremlagt af Kresten Skovsted Buch på vegne af kasserer 
Flemming Støvring. Regnskabet blev godkendt. 
  
Orientering om at medlemskab tilknyttet PBS er opsagt primo 2022 med 
forventet nedgang i indtægter fra kontingent i 2022 til følge. Alle opsagte 
medlemmer er kontaktet via brev i postkassen og opfordret til at melde 
sig ind på den nye ordning. 
 

5. Indkomne forslag 
• Ændring af vedtægter – fra bestyrelsen (bilag C) 

i. Forslag til ændring af §3 vedr. medlemskab   
Forslaget blev godkendt. 
 

ii. Forlagt til ændring af §4 vedr. generalforsamling 
Bemærkning: 

• Der opfordres til, at der indkaldes til generalforsamling 
i god tid, og at der før fristen for at indsende forslag 
gøres offentligt opmærksom på fristen. 

• Der opfordres desuden til, at bestyrelsen overvejer om 
medlemmer i tillæg til annoncering af 
generalforsamling på sociale medier også kan 
indkaldes på e-mail, og at eventuelt bestyrelsen følger 
en mere fast ramme for indkaldelse og annoncering 
omkring generalforsamling.  

• Der opfordres til, at det overvejes om der til næste 
generalforsamling bør foretages en gennemgående 
opdatering af vedtægterne, så man undgår mindre 
justeringer ved hver generalforsamling. 

Forslaget blev godkendt.  

 

 

 



 

 

6. Valg 
 
Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg: 
 

• Flemming Støvring genopstiller ikke 
• Mikkel Andresen genopstiller ikke (opstiller i stedet som suppleant) 
• Christian Knudsen genopstiller og blev valgt  
• Klaus Maul Jars genopstiller og blev valgt 
• Kresten Skovsted Buch blev valgt 
• Tom Hansen blev valgt (for et år) 

 
2 suppleanter er på valg: 

• Merethe Haugaard blev valgt 
• Mikkel Andresen blev valgt. 

 
         2 bilagskontrollanter på valg  

• Birte Klitte Kristensen blev valgt  
• Rasmus Braad Christensen blev valgt  

 

         Suppleant til bilagskontrollant  

• Henning Ritter blev valgt som suppleant  
 

7. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret 150 kr./år. 
Forslaget blev godkendt. 

8. Evt. 
 

• Leje af beboerhuset til konfirmationsweekend d. 6. maj. Der var to 
ønsker til leje af beboerhuset. Leje blev afgjort ved lodtrækning.  
 

• Budget for beboerforeningen: 
Det blev drøftet, om der er behov for et budget/ økonomisk ramme 
for arrangementer i regi af beboerforeningen.  
 

• Kommende arrangementer i kalenderen: 
o Familiefredagsbar d. 4. marts 
o Kaffearrangement d. 15. marts 
o Musikarrangement d. 26. marts 
o Affaldsindsamling d. 2. april 
o Ginsmagning d. 22. april 
o Sodavandsdisko d. 21. maj 
o Byfest d. 25. juni 

 
 



Der blev spurgt til, hvordan man melder sig som frivillig til 
arrangementerne. Der bliver generelt altid efterspurgt frivillige til 
de arrangementer, hvor der er behov for det både på sociale 
medier og plaket mv.. Der er ved flere arrangementer stort behov 
for frivillige. Der blev opfordret til, at den nye bestyrelsen arbejder 
med kommunikationen, om hvad det vil sige af være frivillige i 
beboerforeningen.    
 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Referent: Katrine Holm Lindgaard 
 
Godkendt af dirigent Markus Hummelmose d. 5. marts 2022. 


