
Referat af stiftende generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset Hjortshøj 

 

Afholdt den 11. maj 2015 kl. 19.30 på Skoletorvet, Virupskolen. Deltagerliste i separat dokument.  

Referent: Peter G. Rasmussen 

Pkt. 1 

Jesper Voldby blev valgt som dirigent, Peter G. Rasmussen som referent.  

 

Pkt. 2:  

Inden gennemgang af vedtægter, præsenterede multihus-gruppen projektets fremskridt i de seneste måneder: 

Gruppen er i dialog med Aarhus Kommune i forbindelse med den planlagte udvidelse af Virupskolen, der 

blandt andet vil omfatte nye faciliteter til bevægelse. Kommunen har været imødekommende i forhold til 

gruppens ønsker og forslag, ligesom medlemmer fra gruppen har været inviteret til at deltage i en RULL 

workshop vedr. skolens udvidelse. 

Foreningens formål blev desuden beskrevet: at fungere som ramme for organisering af det lokale engagement 

og dermed medvirke til at sikre den nødvendige politiske og økonomiske opbakning til projektet. 

De fremlagte vedtægter for støtteforeningen blev herefter gennemgået, og efterfølgende vedtaget med 

følgende ændringer:  

§4.1  

Oprindelig tekst: ”Kontingentet i foreningens første regnskabsår andrager 100,00 kroner og betales pr. 

husstand” ændret til ”Medlemsskabet er personligt og andrager i foreningens første regnskabsår andrager 

100,00 kroner.” 

 

§5.3 

Oprindelig tekst: ”Det er kun medlemmer uden kontingentrestance, samt eventuelt inviterede gæster af 

bestyrelsen, som har adgang til generalforsamlingen” ændret til ”Alle har adgang til generalforsamlingen, men 

kun medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.” 

§5.6.1 

”Ved den første generalforsamling vælges 2 medlemmer samt 2 suppleanter for en periode på 2 år samt 1 

medlem og 1 suppleant for 1 år.” ændret til ”Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer samt 1 

suppleanter for en periode på 2 år samt 2 medlemmer og 1 suppleant for 1 år.” 

 

§6.3 

Til oprindelig tekst ”Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde” tilføjes ”som gøres 

offentligt tilgængeligt.” 

 

Pkt. 3 

Valg til bestyrelsen. Følgende blev valgt til bestyrelsen:  



 

Sine Løkke Madsen, Hjortshøjvangen 30, 8530, valgt for to år 

Peter Kiilerich, Skovager 15, 8530, valgt for to år 

Bjarne S. Bendtsen, Hastruptoften 17, 8530, valgt for et år 

Carsten Lindequist, Østergaardstoften 28, 8530, valgt for to år 

Peter Gisselmann Rasmussen, Hjortshøjvangen 78, 8530 valgt for et år 

Som suppleanter blev valgt  

 

Thomas W. Fagerberg, Hjortshøjparken 7, 8530, valgt for et år  

Karen Woer, Stendyssevej 9, 8530, valgt for to år 

 

Som revisor blev valgt: Kurt Elmstrøm, Hundkærvej 33, 8530 

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger:  

Formand – Bjarne S. Bendtsen 

Næstformand – Peter Gisselmann Rasmussen 

Kasserer – Peter Kiilerich 

Sekretær – Sine Løkke Madsen 

 

Hjortshøj, den 12. maj 2015.  

 

 

 

 

 

 

 


