
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING FOR HALLUND-HOLLENSTED 
BORGER & IDRÆTSFORENING 

AFHOLDT TORSDAG 18 FEBRUAR I KLUBHUSET. 
 
Efter formandens velkomst til de mange fremmødte gik man over til aftenens dagsorden. 

1. Dirigent: Eddy Marrup valgt som aftenens dirigent med applaus. 
 

2. Formanden aflagde beretning for året. Denne fik følgende kommentarer med fra salen: 
ønske om yderligere kursus i brug af hjertestarter, der var kritik af juletræsbelysningen på 
Doktorpladsen, diskussion om de fjernede defekte og farlige boldspilsmål, og der blev 
spurgt ind til om HHBI vil gøre brug af Landsbypedelordningen.  Alle spørgsmålene blev 
lovet afklaring på i 2017. Endvidere godkendte forsamlingen at ”æbleplantagen” fremover 
hedder ”Æblehaven”. Herefter blev formandens beretning godkendt med applaus. 
Beretningen i sin fulde længde kan ses på HHBI`s hjemmeside. 

 
3. Revideret regnskab fremlagt ved kasserer Lone Sudergaard, og taget til efterretning med 

applaus. 
 

4. Indkomne forslag: ingen forslag. 
 

5. Fastsættelse af kontingent: uændret 150 kr. pr husstand og 75 kr. for enlige. 
 

6. Valg til bestyrelse: 
  kasserer Lone Sudergård genvalgt 
 Hanne Ravn Larsen genvalgt 
 Karl Peter Thomsen nyvalgt 
 Martin Dunker nyvalgt 
 

7. Valg af suppleanter: 
 Kim Frederiksen genvalgt 
 

8. Valg af revisorer: 
 Knud Peer Andersen genvalgt 
 Hardy Jensen genvalgt 
 

9. Valg af revisorsuppleant: 
 Kurt Elbo genvalgt 
 

10. Evt. herunder blev der spurgt ind til, hvornår blivende stolper til festteltet bliver etableret. 
Kim Toft svarede, at det bliver når vejret tillader det, men forhåbentligt i god tid forud for 
sommerfesten. Der blev rejst ønske om, at den fulde dagsorden blev lagt på hjemmesiden, så 
det var muligt at se, hvem der var på valg og hvem der ønskede genvalg. Blev lovet 
fremover. Der blev spurgt ind til, hvor mange husstande, der er betalende medlemmer til 
HHBI. Medlemstallet for 2016 er 105 husstande. Endvidere blev det vedtaget, at referat fra 
generalforsamlinger bliver lagt på hjemmesiden. 

 
Herefter takkede formanden dirigenten for veludført arbejde. Bestyrelsen blev takket  for godt 
arbejde idet forløbne år, både de genvalgte, og Dorthe, der ønskede at træde ud. Endvidere blev alle 
de  fremmødte takket for aktiv deltagelse. Herefter nød forsamlingen  kroens gode mad 
(75kr/person) som blev rettet an af Ida og Britta, der også  havde dækket bordene. 

Referent: Dorthe Christensen 


