
 

Beder Øst Ejerlav 
 

Beder d. 23. september 2020 
 

 
Referat fra 51. generalforsamling med 29 fremmødte (og 10 fuldmagter) 

 
Beder Sognegård, Kirkebakken 58, Beder 

 
Mandag d. 21. september 2020, kl. 19.30 

 
1. Valg af dirigent 
Kim Vincent (Skeltoften 14) blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
 
2. Aflæggelse af beretning 
Beretningen blev aflagt af formanden. Beretning er vedlagt i kopi.  
Generalforsamlingen godkendte beretningen og opfordrede samtidigt bestyrelsen til igen at 
kigge på nye nummer skilte i de gårde hvor de trænger til udskiftning. 
 
 
3. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse 
Regnskabet blev godkendt. 

 
 

4. Etablering af legeplads på det grønne areal mellem Sv. og Sk. 
Efter en præsentation af planer og budget (vedlagt) og en længere diskussion gik forsamlingen 
til en skriftlig afstemning. Resultatet blev 26 stemmer for og 12 stemmer imod. 
Forslaget blev hermed godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag til afstemning. 

 
 

6. Fastsættelse af kontingent og indskud på anlægskonto 
Der var flere der mente at det var tid til at hæve kontingentet set i lyset af en eventuel 
legeplads og mulig privatisering af vejene. Forslaget blev ikke bragt til afstemning og det blev 
vedtaget at Kontingent bliver 1.200 kr. og indskud på anlægskonto på 0 kr. for 2020. Den 
samlede betaling for 2020 bliver herefter 1200 kr., som forfalder til betaling d. 15. oktober 
2020. 

 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant til hver 
På valg var:   Suppleanter: 
 
Mogens Clingman, Sk.12  Jørn Bach, Sk. 65 
Dan Dueholm, Sk. 8  Bjarke Uhre Pedersen, Sv. 69 
 



 

   
 
Dan blev genvalgt. Mogens, Jørn og Bjarke ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt: 
 
Det lykkes ikke at finde nogle kandidater til Mogens´ bestyrelsesplads, men med kun 6-7 
måneder til næste generalforsamling fortsætter bestyrelsen med 4 medlemmer således der på 
næste generalforsamling skal vælges et ekstra medlem 
 
Kim Vincent, Sk. 14 og Lars Stahl Pedersen Sk. 45 blev nyvalgt som suppleanter.  
 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg var:    Suppleant: 
 
Børge Birn, Sv. 44   Niels Holmen Andersen, Sv. 43 
 
Begge blev genvalgt uden modkandidater. 
 
 
9. Eventuelt 
Følgende forhold blev drøftet: 
 
 Et medlem forespurgte om bestyrelsen kan gøre noget ved at brinken i Åen (Hovedgrøften) 

bliver trimmet. Bestyrelsen vil tage det op med vores kontakter i kommunen. 
 Et medlem forespurgte om bestyrelsen kan gøre noget ved de dårlige oversigtsforhold på 

Kirkebakken hvor Egelundstien krydser vejen. Det er et emne som rigtig mange (bl.a. 
Beder Skole) gerne vil have kommunen til at gøre noget ved. Thyge Sandahl, Sv. 62 vil 
nævne det for Fællesrådet som han mødes med i anden anledning. 

 Bestyrelsen er i fortsat dialog med kommunen omkring beskæring af træer 
 Bestyrelsen opfordrer medlemmer med særlig kompetence inden for veje til at melde sig 

så vi får stærkeste mulige hold til at tage dialogen med kommunen omkring privatisering af 
veje. Kim Vincent, Sk. 14 melder sig som første medlem. 

 Der var et forslag om at foreningen organiserer et vejloppemarked på linje med det som 
afholdes på Stationsvej og i Sol & Vind. Bestyrelsen modtager meget gerne gode ideer og 
ildsjæl.  

 
 
Afslutning 
Dirigenten takkede for god ro og orden, ligesom formanden takkede alle de medlemmer der i år 
havde valgt at møde op til generalforsamlingen.  
 
Grundet Covid-19 var der hverken lodtrækning blandt de fremmødte eller hyggeligt samvær efter 
generalforsamlingen   
 
 
Referent: Morten Aaby Jørgensen 
 
 
 



 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således: 
 
Morten Aaby, Svendgårdsvej 63  tlf. 86938706 Formand 
Dan Dueholm, Skeltoften 8  tlf. 51845161 Næstformand 
Peter Warrer, Svendgårdsvej 40  tlf. 86936115 Kasserer 
Jørgen Thoudal, Skeltoften 55  tlf. 86936770 Bestyrelsesmedlem 
VAKANT    Bestyrelsesmedlem 
 
Suppleanter: 
 
Kim Vincent, Skeltoften 14, suppleant for Jørgen  
Axel Bessing, Skeltoften 38, suppleant for Morten 
Anders Thomassen, skeltoften 26, suppleant for Peter 
Lars Stahl Pedersen Skeltoften 45., suppleant for Dan 
 
Den opmærksomme læser har noteret sig at Kim Vincent blev valgt som suppleant, men da han 
siden sidste år har været suppleant for Jørgen annulleres dagens valg da man kun kan være 
suppleant for et bestyrelsesmedlem. Der skal således vælges både et bestyrelsesmedlem og en 
suppleant på næste generalforsamling. 
 
I kan se alt materialet fra generalforsamlingen samt containerplan på vores hjemmeside: 
www.beder-ejerlav.dk  
 
Følg også vores Facebook gruppe: https://www.facebook.com/Beder-%C3%98st-Ejerlav-
1712831032347165  


