
 

Referat af Generalforsamlingen, den 26. marts 2012 kl. 19:30 
Afholdt i Gundsømagle Forsamlingshus 

 
1. Valg af dirigent  

a. Dirigent Keld Gerlach 
2. Valg af referent 

a. Dina Fagerhøj 
3. Valg af stemmetællere 

a. Vivi Andersen og Charlotte Lorentzen 
4. Bestyrelsens beretning 

a. Formandens (Palle Gram Jørgensens) beretning i separat udgave 
b. Trafikudvalgets (Georg Holm Petersen samt Kurt Olsen) beretning i separat udgave 
c. Else Manley fremførte ekstra tillæg til Landsbyrådets virke i form af Jazz-arrangementerne, hvor 

Landsbyrådet ligeledes hjælper Hanebjælken. 
5. Regnskabsaflæggelse 

a. Kassereren (Karin Linde Petersen) aflagde regnskabet. Regnskabet i separat udgave. 
6. Behandling af indkomne forslag 

a. Der var ikke fremkommet forslag til mødet. 
7. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af indeværende års budget. 

a. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til år 2013, hvilket blev vedtaget. Flere af de fremmødte 
mente dog, at kontingentet set ud fra det høje aktivitetsniveau godt kunne hæves. 

b. Kassereren (Karin Linde Petersen) fremlagde budgettet. Budgettet i separat udgave. 
i. Spørgsmål til landsbybladets omkostninger 2012, som var faldet. Svaret var ny udbyder. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
a. Kurt Olsen og Dina Fagerhøj udtrådte af bestyrelsen og følgende 4 blev valgt ind: 

i. Werner Beim (genvalgt) 
ii. Karin Linde Petersen (genvalgt) 
iii. Charlotte Lorentzen (ny) 
iv. Jacob Fink Ferdinand (ny) 

b. Valg af suppleanter 
i. Dina Fagerhøj 
ii. Martin With 

9.  Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
i. Erik Wendel Nielsen (revisor) 
ii. Eni Fenger (revisor) 
iii. Tim Danielsen (revisor-suppleant) 

 
Efterfølgende blev der gjort opmærksom på, at der skal være et punkt til sidst – benævnt eventuelt – i vedtægterne 
for generalforsamlingens dagsorden. Det skal foregå på rette vis og derfor skal bestyrelsen sætte dette punkt på 
næste års generalforsamling som vedtægtsændring. 
 
Mødet foregik efterfølgende i ro og orden. Nogle punkter blev taget op: 

- Hundeposer og skraldespande ønskes som i Jyllinge. Palle Gram Jørgensen vil tage det op med kommunen 
i førstkommende møde og/eller lejlighed. 

- Mere indflydelse i det offentlige rum gør også, at flere borgere eksempelvist kunne involvere sig i AOFs 
”Borgmesteren i den varme stol”. 

- Det tættere samarbejde med Roskilde Kommune vil udmønte sig i nogle borgermøder i Forsamlingshuset, 
hvor alle foreninger og borgere vil kunne komme til orde. 

 
 
 


