
Generalforsamling i Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj 

10. april 2019 kl. 19.30. 

Dagsorden og referat: 

1) Valg af dirigent og referent 

Kirsten Vestergaard vælges som dirigent. 

Sine Løkke vælges som referent. 

2) Formandens beretning om det forgangne år 

Jens Eriksen holder beretningen (Bilag 1). 

3) Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 

Flemming Vestergaard fremlægger regnskabet (Bilag 3). 

Medlemstallet er desværre fortsat dalende. Forsamlingen opfordres til at 
sprede budskabet om, at der fortsat er behov for at hverve nye medlemmer. 
Det er blevet gjort muligt at tilmelde automatisk kontingentopkrævning via 
mobile pay. Man skal selv ind på sin medlemsside og aktivere det: 
https://xn--multihushjortshj-zxb.dk/?page_id=369 

Fremover vil kontingentet blive opkrævet en gang årligt i februar. 

   Regnskabet godkendes. 

4) Budget til godkendelse (Bilag 4). 

Budgettet godkendes. 

5) Fastsættelse af kontingent i det efterfølgende år. 

Der tales for og imod en kontingentstigning. Der påpeges, at det er vigtigt (og 
nok et godt tidspunkt pga. byrådsbevillingen) at komme ud og hverve nye 
medlemmer. Se under evt. 

Kontingenten er uændret: 100 kr. pr. person. 

https://xn--multihushjortshj-zxb.dk/?page_id=369


Vedtages. 

6) Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

INDSKUDT PUNKT: 

Kenneth giver en god projektstatus. Der er gode spørgsmål og kommentarer fra  

7) Valg til bestyrelsen efter reglerne i vedtægternes § 5.5. Sine Løkke Madsen og 
Flemming Vestergaard er på valg. Flemming Vestergaard er villige til genvalg. 

Sine og Flemming vælges. 

Helle Berner stiller op som suppleant. Kirstine stiller op som 2. suppleant. Alle 
suppleanter vælges.  

8) Valg til revisor samt revisorsuppleant.  

Kurt Elmstrøm er villig til at være revisor. 

Thomas Medom er villig til at være suppleant. 

9) Eventuelt 

Sparekassen Kronjylland var repræsenteret ved Anne Korsholm Terndrup. Hun 
orienterede om, at Sparekassen Kronjylland er sponsor for Multihuset. Sparekassen 
Kronjylland sponsorerer fortsat … 

Hjemmesiden skal opdateres og vi skal gøre noget aktivt for, at projektet ikke er i 
mål endnu …  

Konkurrence for alle medlemmer fx. kvartalslodtrækning. Morten (Tildes far) kan 
skaffe maling. Hoppeborgen i en weekend. Ølvognen o.l. 

Vi nedsætter et lille kommunikationsudvalg, hvor Kristian og Stine melder sig.  

 

 

 



Godkendelse af referatet den : 

Bestyrelsen konstituerer sig således: 

Formand: Jens Hvolbøll Eriksen 

__________________________________ 

Næstformand/sekretær: Sine Løkke Madsen 

__________________________________ 

Kasserer: Flemming Vestergaard 

__________________________________ 

 

Godkendt af bestyrelsen den 

 

_______________ _______________ _______________  

 

 

 _______________ _______________  

 

 

 

 

 

 

 

 



Christian Brink Christensen: post@christianbrink.dk 

Stine Kamstrup: stinekamstrup@gmail.com 

Kirstine Fuglsang: kirstinefugl@hotmail.com 
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