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Referat fra H/F Solvangs generalforsamling 
 
Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt lørdag den 12. april 2014 i 
Bowlinghallen under Tinghallen, Viborg. 
 
Til generalforsamlingen dette år var mødt ca. 60 personer op, hvoraf de 36 
deltog i den efterfølgende spisning. Enkelte medlemmer nåede ikke spisningen, 
da generalforsamlingen trak ud og de måtte desværre forlade 
generalforsamlingen. 
 
Foreningens konstituerede formand Ronald Poulsen bød velkommen til 
forsamlingen og foreslog Peter Rønning-Bæk som dirigent. Peter blev valgt 
uden modkandidat. 
 
Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen og blev straks sat til behandling. Der var enkelte 
spørgsmål til beretningen. Bl.a. blev bestyrelsen skoset for at have forladt 
Hersom-festen før tid. Beretningen blev godkendt med stort flertal. 
 
Foreningens årsregnskab blev fremlagt af kasserer Peer Holm. Et enkelt medlem 
havde en del spørgsmål til det nye årsregnskab, der var opstillet i en mere 
moderne og overskuelig form end tidligere år.  
Årsregnskabet udviste et underskud på ca. 44.000 kr.  
Underskuddet skyldes primært, der var anvendt midler på en PC, der var blevet 
repareret for ca. 9.000 kr,, foreningen havde afholdt en jubilæumsfest for ca. 
110 deltagere til ca. 10.000 kr., bestyrelsen havde anvendt ca. 7.500 kr. på 
oprydning af området omkring og op mod flagstangen amt at der var indkøbt 
nye flag for 7.500 kr. Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 
Der var valg til så godt som alle poster i bestyrelsen i år. Da tidligere formand 
Ulla Strunge havde valgt af personlige årsager at nedlægge sit mandat som 
formand i starten af 2014 var foreningens næstformand Ronald Poulsen blevet 
konstitueret som formand frem til generalforsamlingen. 
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Til den nye bestyrelse valgtes i 
rækkefølge: 
Ronald Poulsen til ny formand for 1 år. 
Peer Holm genvaltes til kasserer for 2 år. 
Ulla Strunge valgtes som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. 
Lars Østergaard valgtes som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. 
Mads Pedersen valgtes som ny suppleant til bestyrelsen. 
Henrik Graversen genvalgtes til revisor 
Per Tolstrup nyvalgtes til revisor 
Anita Dahl nyvalgtes til revisorsuppleant 
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkomne bestyrelsesmøde. 
 
Under punktet eventuelt blev der fremlagt forslag til diskussion, bl.a. omkring 
bad og toiletforhold i foreningen. Enkelte medlemmer efterlyste muligheden for 
at bestyrelsen anlagde en toiletbygning.  
Der var også en debat omkring den hastighed, både medlemmer og gæster 
kørte med i vort haveområde.  
Bestyrelsen blev opfordret til i løbet af sommeren, at afholde en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor en vedtægtsændring skal vedtages. Det drejer sig om 
tidspunktet for afholdelse af ordinær generalforsamling.  
 
Efter debatten under eventuelt var tilendebragt, sluttede dirigenten af med at 
takke for god ro og orden på generalforsamlingen, hvorefter forsamlingen gik i 
krig med smørrebrødet. 
 
Viborg, den 12. april 2014 
 
Peter Rønning-Bæk, dirigent  Ulla Strunge, referant 
 
  
 
 

 


