
Generalforsamling Durup Hallen den 31-05-2014. 
  
Valg af dirigent. Jan Maxen 
Herefter formandsberetning og regnskabs fremlægning iflg. vedtægter. 
Formands beretning vedlagt. 
Regnskabet blev fremlagt af formanden da Marcel Maxen ikke var tilstede, regnskabet underskrevet af 
revisor uden anmærkninger og kopier sendt rundt. 
Formandsberetning og regnskab godkendt. 
Lars Lyrmark, vi måske skulle overveje der afsættes flere penge til vedligeholdelse af veje? 
N.E.Larsen roste bestyrelsen for jubilæumsfesten og opfordre til gentagelse i sommer. 
Kontinenter ved Claus uændret iflg. bestyrelsen og vedtaget. 550kr  
Vedr. fester 1 må være nok da bestyrelsen ikke er en festkomite. 
Der besluttes at sankthans slettes og bålet tændes som før, dog uden pølser mm. der må forsat køres gren 
affald på bålpladsen i juni. 
Petanque DAGEN er fredag den.1-8 2014 TILMELDING i kassen senere. 
Angående vejen. Der var flere der ønskede farten nedsat og der kom forskellige forslag til dette Jens Erik 
taler med kommunen angående dette. 
Hans Kolding Ønskede en hjertestarter i området, andre ville have kursus i første hjælp, da dette kan bruges 
til andet. Bodil Busk mener ikke man kan sende folk på kursus. 
Hjertestartet koster ca.10.000kr inkl. kursus. 
Lars mener man kan bruge hjertestarter med brugsanvisning, der er forskellige mening om dette emne. 
Claus foreslår derfor vi køber en hjertestarter og de som ønsker førstehjælp kursus betales af foreningen de 
ca.400kr pr deltager, hjertestarter demonstreres på petanque dagen. 
Forslaget vedtages. 
Valg: Claus Rasmussen ønsker ikke valg. 
Han oplyste dog at Irene Vinter i nr.13 var villig til kasser posten. 
Jørgen Jessen i nr.17 modtog posten, som formand Claus hjælper med opstart af EDB. 
Valg suppleant Niels Erik Larsen 
Revisor Bodil Busk 
Suppleant revisor Hans Kolding 
Eventuel. 
Busker langs vejen er fjernet, de er fjernet uden om bestyrelsen, det har ikke været muligt at finde 
vedkommen, som selv har betalt for dette. 
Affald på fælles arealer skal fjernes, hvis ikke vil dette blive fjernet af bestyrelsen på regning. 
Angående båd/badebro lavet af Hans, skal vi hjælpe med penge? til do 
Hans ønsker ikke penge, men hjælp til opsætning og nedtagning af do. 
Mødet hævet. 
  
Oddense d.8-6-2014 
  
Jens Erik Kolding 
  

 


