
Ordinær generalforsamling Lisbjerg-Skejby-Terp Beboerforening 

Tirsdag d. 22. Januar 2019 i Lisbjerg Beboerhus 

 

1. Velkomst 
Velkomst ved Formand Peter Fischer-Jensen 

2. Valg af dirigent 
Niels Søndergaard Jensen valgt som dirigent. 

3. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning v. Formand Peter Fischer-Jensen 
Se vedhæftede. 
Beretningen godkendt 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Regnskabet fremlagt ved kasserer Susanne Holm.  
Se vedhæftede. 
Der afventes driftstilskud for 2018. 
Nye vinduer har reduceret varmeudgift 
Regnskabet godkendt 

5. Indkommende forslag 
 
§4 Drøftelse om ordlyden ”der kan annonceres…”.  ”Kan annonceres” kan 
opfattes som, at bestyrelsen ikke er forpligtet til at annoncere, hvilket i 
øjeblikket er problematisk, da foreningen ikke kan kommunikere med alle 
betalende medlemmer af foreningen. Hvordan skal enkelte betalende 
medlemmer kende til at der er generalforsamling på en bestemt dato, hvis 
man som medlem hverken har modtaget indkaldelse eller referat fra en 
generalforsamling? Der tilkendegives at bestyrelsen bør annoncere en 
generalforsamling vidt og bredt på de medier foreningen vælger at 
benytte.  
Bestyrelsen vil til næste generalforsamling arbejde på nyt 
ændringsforslag med ny ordlyd, der tydeliggør bestyrelsens hensigt med 
vedtægtsændringen.  
Vedtaget. 
 
§7.1 Der spørges ind til, hvorfor udbetalinger fra udlejningskontoen kun 
kræver underskrift/godkendelse fra den udlejningsansvarlige. Dette 
begrundes med at der er kvartalvis regnskabsaflæggelse, der er et 
begrænset beløb på udlejningskontoen samt kasserer har adgang til at 
følge med på kontoens aktiviteter. 
Bestyrelsen pålægges at lave forslag om vedtægtsændring, der  ændrer 
betegnelsen udlejningsansvarlig med udlejningsadministrator eller 
lignende ordlyd, da det teknisk set er bestyrelsens ansvar at stå for 
udlejningen. Til dette formål har bestyrelsen hyret en ”administrator” til 
at varetage bestyrelsens forpligtelse.  
Vedtaget 
 
§7.2 Foreningen har købt særlig aftale ved banken, hvor der godkendes 
elektronisk af to underskrivere. Det gælder udbetaling i alle størrelser. 



Der spørges ind til om det vil sikre en smidig arbejdsgang i forhold til 
udbetaling til udlægsholdere og om der er behov for at alle beløb sorterer 
under denne administrative proces. Det burde ikke forsinke processen, 
men give en arbejdsgang, hvor bestyrelsens sikres mod miskreditering.  
Vedtaget. 
 

6. Valg til bestyrelse 
Peter Fischer-Jensen genopstiller ikke 
Ida Vogel genopstiller ikke 
Susanne Holm Jensen og Birgit Søndergaard Riisberg genopstiller 
Susanne og Birgit er valgt 
Kresten Skovsted Buch og Gamze Erciyas vælges ind som 
bestyrelsesmedlemmer 
Heidi Maul Jars vælges som suppleant 
Der var ikke en ekstra suppleant blandt generalforsamlingens fremmødte. 
Evt. spørges fhv. suppleant Karina Jensen om hun ønsker at være 
suppleant. 
Bilagskontrollant: Peter Bjerring valgt 
Bilagskontrollantsuppleant: Heidi Maul Jars valgt 
 

7. Eventuelt 
-Udlejning af beboerhus den 1. weekend i maj 2020 blandt de fremmødte 
medlemmer. Ingen fremmødte ønsker beboerhuset den pågældende 
weekend, hvormed det er muligt for andre at leje huset den pågældende 
weekend.   
-Bestyrelsen anmodes om at offentliggøre navne samt et billede af den ny 
bestyrelse 
-Romsmagning 1. Februar. Der er få ledige pladser 
-2. Februar: Sig hej til din by kl. 10-12 på Lisbjergskolen 
-Tak til afgående formand Peter og best.medlem Ida 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen  
kl. 20.10.  
 
Referent: Lars Bache 
 


