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Kulturselskabet Himmelpind  

   

   
Generalforsamling 

mandag den 30. marts 2020  13. august 2020 kl. 15.00 
i Bygningen ved Anlægget 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent  
2. Beretning om virksomheden det forløbne år v/formanden. -  
3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/kasseren 
4. Beslutning om anvendelse af overskud.  
5. Ledelsens vurdering af fremtiden/budget.-  
6. Indkomne forslag.  
a. § 5 foreslås ændret til: Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren når det drejer 

sig om økonomiske forhold, i andre tilfælde af det bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen har delege-
ret varetagelsen af den specifikke opgave til. 

7. Valg af bestyrelsesformand.  
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer,  

på valg er Mikkel Rasmussen 
9. Valg af suppleant 
10. Valg af revisor, på valg er Erik Henningsen 
11. Eventuelt-  

Himmelpind Selska-
bet 
Regnskab 2019 Indtægter 2019 Udgifter 2019 

Status 
pr.31.12.2019 

 
Aktiver Passiver 

Fondstilskud 6.000,00   Kasse 35,48  

Andre indtægter 0,00   Bank 1.710,80  

Overskud  1.545,03  Grund 281.975,00  

Markedsføring   516,10 Egenkapital:   

Vedligeholdelse   1.666,95 153.676,25   

porto gebyrer   300,00 1.545,03  155.221,28 

Leje   0,00 Debitorer 0  

Skat og forsikring   1.971,92 Andelskapital  128.500,00 

Renter og gebyrer   0,00   0 

Arrangementer   0,00    

Andre udgifter   0,00    

Balance: 6.000,00 6.000,00 Balance: 283,721,28 283.721,28 
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Side 2 

Beretning 
 

 
Den 11. maj 2019 af-
holdt vi vores traditi-
onelle naturdag, hvor 
naturvejleder Peer 
Høgsberg igen førte 
en pæn gruppe på ca. 
100 mennesker rundt 
på området og på sin 
vanlige engagerede 
måde både fortalte 
om Himmelpind og  
den spændende na-
tur, som vi er en del 
af. 
 
 
 

 
 

Der blev også mulighed for at komme tæt på de 
heste, der gik og græssede på området nord for 
Himmelpind 
 
I sommerens løb fik vi råd til at hyre en entre-
prenør til at bore pæle ned langs trappen fra P-
pladsen, og så gik vi selv i gang med at bore 
huller og trække tov igennem, så vi omkring 
september havde et flot og solidt tovgelænder 
hele vejen op. 
 
 

I august måned fik vi sammen med naboerne lavet vores adgangsvej, 
der efterhånden var helt ødelagt, vejen er en privat fællesvej, så vi 
måtte i fællesskab betale for arbejdet. Heldigvis fik vi tilskud fra to 
meget venlige lokale fonde, og naboerne havde fundet en meget for-
nuftig fordelingsnøgle.                                       

Her ses tydeligt hvordan 
vejen så ud , mens vi var 
i gang med at rette kan-
terne af og så kan man 
tydeligt se hvor dårlig 
asfalten var. Og bagefter 
hvor flot den så blev. 
 
 
Preben Linke 


