
Generalforsamling i foreningen Guldhøj.22.03,2023. 

Dagsorden 

1.Valg af Dirigent: -Søren Smith. 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere. Ref. Mona – Afstemning ved håndsoprækning, stemmetællere 
Tom og Finn. 

3.Bestyrelsens beretning for det forgangne år. 

Formand Troels: 

 Livlige aktiviteter på Guldhøj, flere hold strikkedamer, Male/tegne hold, dans, musik, yoga, 
L’hombre,                                                                                                                                                                                                                          
Lejere med faste lokaler: Frivilligheds centret, Flygtningehjælpen, AOF, Hjerneskade, Ringe antennefore, 
Ældresagen, FMK, Der afholder egne arrangementer og aktiviteter.                                                                    
Foreningen Guldhøj fylder også selv rammerne med arrangementer flere musik arrangementer, Amdi 
foredrag, projekt Velliv.  

Elevator, 21 på budget, 22 opført, 23 i drift? håber vi da. Men det regner ned i elevator tårnet.Mangler svar 
fra byggeleder Jonas, der er flere hænge partier, så som fliser der gerne skal rettes op, handicap adgang 
beskadiget.  

Der er mange løse ender og manglende kommunikation med FMK, som det synes umuligt at få afsluttet 
eller bragt i orden, dette kræver urimeligt meget energi:                                                                                                                     
Ny brugsaftale 9.12.21 hører intet.  Beredskabsplan ikke i orden, ”Haven ” bliver ryddet uden forgående 
varsel, vores havemøbler reddet ud af skidtstakken, men vi hører ikke om retablering af området.                         
Der er lovet gennemgang af el fordeling, der er et urimeligt højt forbrug. Hører 
intet.                                                                                                                                                                                                                                                              
Cykel sag hvor vi bliver politianmeldt ugen sigtelse. Men nu flyder der med gamle cykler, som respektløst 
ligge smidt i cykelstativer i ved Floravej og indgang fra Odensevej.                                                                                      
Så trange kår for frivilligheden i FMK. 

Der er sket meget på Guldhøj: Grov køkkenet næsten færdigt, nyt værksted indrettet, mange små 
reparationer af forskellige frivillige håndværkere, Infoskærme monteret, Senior 60+ smukke træer ”de fire 
årstider” pynter smukt på lange gangareal. Vellev projektet kører – stor tak til alle de frivillige. 

Der planer om sammensmeltning af de 2 bestyrelser, dette vil reducere mødevirksomheden, der arbejdes 
videre på dette. 

Næstformand Helene:  

Lige før sommerferien blev der bevilget penge til projekt Velliv på Guldhøj delt op i Krea/ socialt samvær 
mandage og torsdag, Sanne Uhre er tovholder, ikke helt så mange deltagere som håbet. Der søges igen for 
en kommende periode. 

Mona tovholder på projekt fællesspisninger: 

Dette har været en stor succes med mange frem mødte fra 26 til 79. Der søges igen for en kommende 
periode. 

4. Regnskab: 



Revideret regnskab fremlagt af Anna. (Godkendt.) 

5.Forslag til budget og kontingent for indeværende år. 

Fremlagt budget vedhæftes, kontingent uændret 100, kr 

6. Indkomne forslag: Ingen. 

7.Valg til bestyrelse, alle vælges for en 2 årig periode i ulige år. 

På valg er: 

Formand :Troels Stubager, Villig til genvalg ( valgt) 

Bestyrelses medlemlem: 

Jørn Johansen, Villig til genvalg ( valgt) 

Mona Almosetoft, villig til Genvalg (valgt) 

Birthe Alstrup, ønsker ikke genvalg. 

Tom Happel Nielsen, (valgt) 

Suppleanter: 

Claus Fribo, ønsker ikke genvalg  

1. supp. Lisbeth Happel Nielsen(valgt) 

2.supp. Anne-Kirsten Andersen (valgt) 

Revisor: 

Thorbjørn Wahl, villig til genvalg, (valgt) 

Revisorsuppleant: 

Bent Meier Andersen (valgt) 

8. Evt. 

Problemer med parkering på” forbudt parkering”, ved indgang fra floravej, der blokeres herved for adgang 
med kørestol. Tilgængeligheds konsulent tilkaldes for at markere optegning. 

Ny struktur, Jørn omdelte forslag ”prøveballon”. 

Referenet: Mona Almosetoft 

 


