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GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes herved til generalforsamling 
torsdag den 30.marts 2020 13.aug. kl.16.00  

i  Bygningen  Ved anlægget  
1. Valg af dirigent  
2. Aflæggelse af beretning ved formanden  
3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer  
Indkomne forslag –forslag til tilføjelse til vedtægter *) tilføjelse til §7: Vedtægtsændringer 
kræver dog 2/3 af de fremmødtes godkendelse. tilføjelse til § 3:Foreningen kan godkende oprettelse af særlige 
afdelinger, f. eks afdeling for mountainbikene, sådanne afdelinger skal vælge et udvalg og en formand, som refererer 
til bestyrelsen 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. på valg er Kirsten Mikkelsen, Erik Pedersen, Preben 

Linke, Torben Rønde.  
5. Valg af revisor, på valg er Erik Henningsen  
6. Evt.	   
  
Regnskab for 2019  

 Driftsregnskab 2019	   Status 31.12.2019      
  Indtægt  Udgift    Aktiver  Passiver  

Kontingent	  7.400,00
	  

 	  Giro saldo  12407,11    

Gaver m.v.	  31.624,00
	  

 	  Kasse  413,85    

Overskud	  	  9.484,15
	  

Kapitalkonto:      

Renter	  	   	  1-1-2019     3.336,81      

Porto og gebyrer
	  

 	  300,00	 Overskud    9.484,15    12.820,96  

Diverse udg.	   	  2.303,85
	  

Kreditorer    0,00  

Driftsudgifter	   	  9.936,00
	  

      

Himmelpind   	  17.000,00
	  

      

Balance	 39.024,00
	  

39.024,00
	  

Balance  12.820,96  12.820,96  

.  
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Beretning  
  
Den 11. maj 2019 afholdt vi vores 
traditionelle 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 natur, 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 
entreprenør 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. 

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


