
Referat af 
Ordinær Generalforsamling for LST-beboerforening 

Torsdag den 19. januar 2017  
I Lisbjerg beboerhus, Randersvej 384, 8200 Århus N 
 
28 mennesker deltog i generalforsamlingen. 
 
1: Velkomst:  

Efter en hyggelig fællesspisning med lækker mad bød formanden Peter 
Fisher-Jensen velkommen. 

 
2: Valg af dirigent: Gunnar valgt med akklamation 
 
3: Bestyrelsens beretning: Peter fremlagde beretningen, se bilag. 

Debat om bl.a. lejen af laden, som den fremtidige bestyrelse skal tage stilling 
til. Udgiften og ladens dårlige tilstand taler i mod at forlænge lejemålet, men 
laden er et godt supplement til lokalerne - især i forbindelse med 
sommerfesten. 
Mette fortalte om aktivitetsgrupperne og lovede et fremtidigt arrangement for 
de aktive.  
Beretningen godkendt. 

 
4: Fremlæggelse af revideret regnskab:  

Foreningens kasserer Susanne Holm Jensen fremlagde regnskabet.  
Debat om den betydeligt nedsatte kontingentindtægt. Anbefaling af, at 
medlemmerne, der ikke allerede er tilmeldt betalingsservice, bliver det. 
Susanne refererede, at bestyrelsen påtænker at udarbejde en 
informationspjece til omdeling blandt nytilflyttere og andre ikke-medlemmer for 
at øge medlemstallet. 
Regnskabet godkendt. 

 
5: Indkomne forslag:  

Der var ikke på forhånd indkommet forslag og ingen af de tilstedeværende 
havde forslag. 

 
6: Valg:  

Christian Mejer Knudsen og Steffen Hjøllund er på valg og genopstiller ikke. 
Peter Fisher og Mai-Britt Sejersen er på valg og genopstiller.  
Susanne var valgt som suppleant sidste år, men opstiller nu til bestyrelsen. 
Ida Vogel nyopstiller. Alle fire valgt. 
Karina Jensen og Birgit Søndergaard blev genvalgt som suppleanter til 
bestyrelsen. 
Lars Bache, Lars Ole Ruby og Kim Jensen fortsætter i bestyrelsen og er ikke 
på valg i år. 
Peter Bjerring på valg som bilagskontrollant og genvalgt. 
Sonja fortsætter som bilagskontrollant og er ikke på valg i år. 
Jørn indvilgede i at fortsætte som bilagskontrollantsuppleant og blev genvalgt. 

 



7: Fastsættelse af kontingent:  
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på 150kr. årligt pr. husstand, og 
det blev vedtaget. 

 
8: Lodtrækning om leje af beboerhuset til konfirmationsfest den første weekend maj 2018:  

Ingen ansøgere til stede, så udlejningen vil ske på normale vilkår. 
 
9: Evt. Dirigenten takkede for god ro og orden 
 
 

Referent: Steffen Hjøllund 
  


