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Til alle beboere i SeniorBofællesskabet Teglgaarden. 
 
 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NY FORENING 
 
 

TIRSDAG DEN 23. OKTOBER 2012 KL. 19.00 
FÆLLESHUSET 
 
 

Referat: 
 
32 ud af 48 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 

1.  Valg af dirigent. 
 

 Carsten Machon valgt som dirigent. 
Valg af stemmeudvalg: Benno og Luise valgt. 
Referent: Jonna Rud Christensen. 
 

2. Foreningens navn. 
 

 10 forslag modtaget. 
Forslag 6 vandt: Hygge og Samvær. 
 

3. Godkendelse af vedtægter. 
Forslag vedlagt. 
 

 Ændringer til det udsendte forslag:  
 
Vedtægter for Aktivitetsforeningen SeniorBofællesskabet Teglgaarden, 
Afdeling 128, Højstrup Bolig. 
 
§ 1  
Foreningens navn:  
Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær. 
 
§ 2 
Foreningens formål: 
At administrere foreningens midler, herunder tilskudsmidler fra 
Afdelingens drift og lokale indtægter. Endvidere at koordinere aktiviteter 
af social og kulturel karakter, samt understøtte de enkelte gruppers 
arrangementer i SeniorBofællesskabet Teglgaarden. 
 
§ 3  
Medlemmer: 
Alle nuværende beboere er automatisk medlem af foreningen. 
Nye beboere vil automatisk blive medlem af foreningen. 
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Ønsker man ikke medlemskab skal den enkelte beboer meddele dette til 
foreningens bestyrelse. 
Medlemskabet er kontingentfrit. 
 
§ 4  
Foreningens indtægter: 
Midler til foreningens drift kommer dels fra Afdelingens driftsbudget og 
dels fra indtægtsgivende aktiviteter. 
 
§ 6  
Regnskab: 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Kasserer og et medlem af bestyrelse kan sammen give tilsagn til beløb 
op til 5.000.- kr. Gives eller bruges større beløb skal det godkendes af 
hele foreningsbestyrelsen. Der kan kun gives tilskud til arrangementer 
og fester, der er indhentet forhåndsgodkendelse af.  
Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af 
bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren registrerer Indtægter og 
udgifter. 
Før den ordinære generalforsamling skal revisorerne have revideret 
regnskabet efter regnskabsårets afslutning. Revision finder sted mindst 
én gang årligt. 
 
 
 
§ 7 
Bestyrelsen: 
 
Stk. 4 På ulige årstal vælges: 
2 medlemmer. 
 
Stk. 5 Foreningen tegnes af bestyrelsen. 
 
 
§ 10 
Ændring af vedtægter: 
Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer 
ja. 
Hvis der ikke er nok medlemmer til stede, skal forslagene behandles igen 
på ekstraordinær generalforsamling, hvor de kan vedtages ved simpelt 
flertal af de fremmødte medlemmer. 
 
 
De samlede vedtægter er godkendt. 
 
 

4. Valg. 
 

 Lise Saabye er udpeget af afdelingsbestyrelsen. 
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, heraf  
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2 medlemmer for 1½ år (på valg i 2014) 
2 medlemmer for 2½ år (på valg i 2015) 
 
Der er foreslået i alt 6 personer: 
De 2 der får flest stemmer er valgt for 2½ år 
De 2 der får næst flest er valgt for 1½ år 
De 2 sidste er valgt som suppleant. 
 
Valgt for 2½ år: Keld og Niels 
Valgt for 1½ år: Edith og Kirsten K 
 
Valg som suppleant for 1 år: Kirsten M og Liselotte. 
 
 
Valgt som revisorer: Luise og Carsten Briese. 
 
Valg som revisorsuppleanter: Thorkild og Evin. 
 
 
 

5. Lokalkassens regnskab fremlægges og overdragelse af midler til ny forening. 
Regnskabs periode 1. april 2012 – 11. september 2012. 
Fremlæggelse af driftsregnskab fra 12. september 2012 til den 23. oktober 
2012. 
 

 Regnskabet godkendt pr. 11. september 2012. 
Driftsregnskab pr. 23. oktober 2012. Aktiver og passiver balancer med 
44.831,23. 
Beslutning: Kassens midler 44.831,23 kr. overføres til ny den nye 
forening, Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær. 
 

6. Eventuelt. 
 

 Hvem bruger mikroovnen – Ingen har brugt den endnu. 
Der ønskes kursus i brug af mikroovnen.  
Til lykke til den nye bestyrelse. 
 
 

 
Midlertidig bestyrelse: 
Niels Pedersen 
Carsten Machon 
Eigil Knudsen 
Eva Rasmussen 
Jonna Rud Christensen 
Lise Saaby Simonsen 
 
 
Referent: Jonna Rud Christensen 

 


