
Generalforsamling i Finnebyens Grundejerforening 15. marts 2018 

1. Valg af dirigent:  

Kjeld Hansen blev valgt til dirigent 
Jesper Moesbøl blev valgt til referent 
Med henvisning til januarudgaven af Finneposten fastslog dirigenten, at generalforsamlingen var 
indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 

2. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed: 

Tre nye beboere i Finnebyen præsenterede sig. 

Formanden gennemgik årets arrangementer: Sommerfest, Sct. Hans, Sommerfest, Æblemosteri 
(ingen mødte op med æbler, måske fordi datoen blev ændret), Mortensaften og lanterneoptog, 
Julemarked (ikke foreningens arrangement) og Vinterfest.      

Årets investering: Indkøb af nyt, stærkere og lettere opsætteligt telt, som kan lejes til en 
fornuftig pris. På Facebook ligger eksempel på opsætning. 

3. Regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet. Året udviser et mindre underskud, der kan henføres til indkøb 
af det nye telt. 
Revisor havde ingen bemærkninger til regnskabet 
Der er fald i antal medlemmer, så der i dag kun er 74 (i 2016 var der 77 og udviklingen har været 
faldende de senere år.)  
Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet:  
300 kr. pr. husstand 
150 kr. for pensionister 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter: 
Udgangspunktet for generalforsamlingen var:  

o Anders periode udløber. Han genopstiller 
o Marianne og Thomas periode udløber. De genopstiller ikke 
o Følgende er ikke på valg: Kirstine og Jesper 
o Suppleanter på valg: Charlotte og Lars   
o Revisor på valg: Knud Dahl 

o Revisorsuppleant: Henrik Andersen 

Valgt til bestyrelsen: 
Anders Lynggaard, Gudhjemsvej 12 
Aron Thorsen, Bornholmsvej 11 
Søren Ehrenreich, Østerlarsvej 8  
Herudover fortsætter Kirstine Dupont og Jesper Moesbøl 

Suppleanterne blev genvalgt: Charlotte Rytter og Lars Rønnov 

Revisor: Genvalg til Knud Dall 
Revisorsuppleant: Nyvalg til Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej 9 



Efterfølgende aftalte bestyrelsen at konstituere sig på møde den 12. april.  

6. Forslag 

Der var ikke indsendt nye forslag. 

7. Eventuelt 

Finnebyens Initiativpris blev tildelt Birthe Steinson for stædigt at sørge for, at økonomien er i 
orden og at følge op på indmeldelser i foreningen.  

Bestyrelsen nævnte, at der i 2018 holdes rund fødselsdag (70 år) ved sommerfesten, og at der i 
2013 holdes stort 75-års jubilæum. 

Referent: Jesper Moesbøl, Arnagervej 7


