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Referat fra generalforsamling 

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19.00 
Hus 88, Blangstedgårds Alle 93. 

 
Til generalforsamlingen var mødt 38 af 148 stemmeberettigede grundejere op. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bent Hansen, HTV 227A, var foreslået af bestyrelsen og blev enstemmigt valgt. 

Bent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2022. 

Beretningen kan ses på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Aflæggelse af regnskab for 2022 

Regnskabet har været offentliggjort på hjemmesiden. Overskud var på 911 kr. i 

2022. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

 4.1 Forslag til handlingsplan blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4.2. Vedtægtsændring.  

De fremmødte stemte enstemmigt ja til vedtægtsændringsforslaget. Da der ikke var fremmødt ¾ 

af 148 (=111) kunne forslaget ikke vedtages endeligt.  

Jfr. Vedtægternes §6, stk. 14 indkalder bestyrelsen derfor til ny generalforsamling, hvor der igen 

skal stemmes om vedtægtsændringsforslaget.  

4.3. Fuldmagt til opsigelse af foreningens driftsaftale med YouSee. Generalforsamlingen gav med 

stort flertal bemyndigelse til bestyrelsen til at opsige foreningens driftsaftale under forudsætning 

af vedtægtsændringen besluttes på den nye generalforsamling. 

 

5. Fastlæggelse af budget og kontingent for regnskabsåret 2023. 

 Kontingentet fortsætter uændret på årligt 1.500kr. 

Budgettet blev præsenteret og fastlagt enstemmigt. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsen blev følgende valgt 

 

 Andreas Kubsch, HTV 371 (genvalg) 

 Anne Marie Kjær HTV 317 (genvalg) 

 Mikael Larsen HTV (genvalg) 

 Palle Pedersen HTV 319 (ny) 

 

Valg af suppleanter: Anna Kathrine Augustinus Hansson HTV 177 og Bent Hansen, HTV. 227. 
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7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Til revisorer blev valgt: 

Jørgen Nielsen, nr. 157 

Torben Lund, nr. 233B 

Til revisorsuppleant blev valgt: 

Birthe Lund, nr. 233B 

 

8.  Eventuelt.  

Bumpene blev diskuteret. Det blev anbefalet at flest mulige grundejere kontakter Odense 

Kommune og beder om agtindsigt. Mailadresse er trafik@odense.dk  Desuden fortsætter 

bestyrelsen dialogen med Kommunen. 

 

Godkendt af bestyrelsen den 9.3.2023 

 

 

Bestyrelsen konstituering: 

 

 

 

 

 

formand Andreas Kubsch  næstformand Mikael Larsen 

 

 

 

 

 

 

kasserer Anne Marie Kjær  bestyrelsesmedlem Pernille Andersen 

 

 

 

 

 

 

bestyrelsesmedlem Palle Pedersen 
 

 

http://www.avlskovparken.dk/default.htm
http://www.avlskovparken.dk/default.htm
mailto:trafik@odense.dk

