
14/3-19 Generalforsamling 
 
1. Valg af dirigent 
 
- Thomas Jäger vælges som dirigent. 
- Aron Thorsen vælges som referent. 
- Generalforsamlingen er rettidigt indkald med dagsorden pr. 13 januar. 
 
2. Formandens beretning 
 
- Finnebyen har fået en ny hjemmeside. Den giver basale informationer omkring Finnebyen og hvad som foregår. 
- Grundejerforeningen har to havetelte, der kan lejes af medlemmer. Man kan nøjes med at leje det ene. 
- Ove og Anne-Lise fra Bornholmsvej havde samlet avisudklip mv. omkring Finnebyen. Grundejerforeningen har fået 
materialet, som fortæller meget omkring Finnebyens historie. Materialet er nu afleveret til Stadsarkivet (på Dokk1) som 
opbevarer materialet – det kan ses 2 dage om ugen i arkivets åbningstider. Derudover digitaliseres alle Finneposter. 
- Lars Rønnow får besked når materialet er tilgængeligt. 
- Grundejerforeningens medlemstal er for nærværende 87. Bestyrelsen skal jævnligt gøre en indsats for at bevare at 
medlemstallet fastholdes. 
- Årets Sct. Hans blev afholdt på børnehavens parkeringsplads med bålfad. 
- Sommerfesten blev afholdt som en rund 70-års fødselsdag med fadølsanlæg og god stemning trods dårligt vejr. 
- Æblemosteri blev afholdt med få fremmødte i forhold til sidste år, hvor ingen mødte op. 
- Mortens Aften blev afholdt med sang og god mad. 
- Vinterfesten blev afholdt med godt fremmøde men er desværre ikke blevet dokumenteret på Facebook. 
- På frivilligt initiativ blev det afholdt en fastelavnsfest. 
 
- Formandens beretning er godkendt. 
 
3. Godkendelse af regnskab og budget 
 
- Foreningens regnskab går op og ser fornuftig ud. 
- Udover arrangementer er der udgifter til webhotel og bank. 
- Banken har hævet pris for konto. 
- Det er indkøbt en trolley som indeholder diverse artikler til arrangementer. 
- Det er indkøbt et reb til tovtrækkeri. 
 
- Regnskabet er godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
 
- Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes. 300 kr. og 150 kr. for pensionisthusstande. 
 
- Kontingentet er godkendt. 
 
5. Valg til bestyrelsen 
 
- Aron Thorsen – ikke på valg 
- Søren Ehrenreich – ikke på valg 
- Anders Lyngaard – ikke på valg 
- Kirstine Dupont – stiller ikke på igen 
- Jesper Moesbøl – stiller ikke op igen 
 
- Charlotte Kronborg Rytter (sup) – stiller ikke op igen 
- Lars Rønnow (sup) – stiller ikke på igen 
 
- Birthe Steinson (kasser) – stiller ikke op igen (medmindre vi ikke kan finde en bedre kasser eller bank) 
 
- Mathilde stiller op som suppleant. 
- Peter Nielsen – Svanekevej 9 stiller op som ordinært medlem 
- Githa Cajus – Svanekevej 7 stiller op som ordinært medlem 
- Jens Hansen (40 87 54 56) hansen@finnebyen.dk – Due Odde 4 stiller op som suppleant 
 



- De opstillende er alle indvalgt i bestyrelsen. 
- Knud genopstiller ikke som revisor 
- Birthe stiller op som revisor såfremt hun ikke bliver kasser 
 
6. Indkomne forslag 
 
- Der er ingen indkomne forslag. 
 
7. Finnebyens initiativpris overrækkes 
 
- Keld modtager Finneby-prisen 
 
8. Eventuelt 
 
- Udlejning af forsamlingshuset til ungdomsfester 
 - Der er kommet en markant ændring i hvem der kan leje forsamlingshuset. 
 - Høj musik og fest udenfor. 
 - Dette generer beboere tæt på, fremfor alt på Åkirkebyvej. 
 - Bestyrelsen tager kontakt til Rise/udlejer og undersøger, hvis dette kan håndteres. 
 
- Skiltning ved Ringvejen 
 - Mange biler kører ind i Finnebyen og vender umiddelbart fordi de er kørt forkert. 
 - Kan man lave et skilt, hvor det er tydeligt at det er et blindt vejsystem? 

- Kan vi sætte farten ned til 30 km/h? Det indebærer sandsynligvis, at vejene bliver lavet om til privat 
fællesvej. Kan det ansøges igennem børnehaven. 

 
- Opbevaring af telt 
 - Vi må gerne opbevare vores telt i brugsforeningen. Benjamin er nøgleansvarlig. 
 - Det foreslås, at den der sidst har lejet teltet er ansvarlig for stand. Hvis der er mangler eller skader er 
 vedkommende ansvarlig. 
 
 


