
1. VALG AF DIRIGENT/REFERENT 
Kim LV23 valgt. 
 
2. FORMANDENS BERETNING 
I årets løb af holdt de vanlige aktiviteter Fastelavn, Skt Hans og en Sommerfest (på fint initiativ af  Jesper 
Boel, da jeg var draget i ”krig”). Der er købt ny hækkeklipper. 
Trailer er tidligere repareret - nu er den gal igen - se pkt. 7. 
 
Informationsmøde ved 4S i Holstebro - Allan deltog. Muligheder for affaldssortering nu og i fremtiden, men 
var ikke målrettet brugere I Skive Kommune. I Skive er der indtil videre kun sortering af affald i husholdning 
og papir. 
 
Sidst i februar er der afholdt møde med Kommunen bl.a. vedr området og vejene. 
Fartdæmpende foranstaltninger som på Hasselvænget bliver formodentligt med tiden udbredt til alle 
vejene. 
 
Medlemstal er lidt opadgående, nu 73 husstande. Også mange nye i området. 
Der er 154 hustande i området der kan være medlem. Maksimalt har der været ca. 100 medlemmer. 
 
 
3. REGNSKAB 
73 medlemmer er grundlaget. 
Indtægter kr. 13.600 
Udgifter fordeler sig med en række minderne udgifter til  Fastelavn (1420), generalforsamling (149), bank 
120, hjmemmeside 45 Trailer, Sct. Hans 304 Særlige store udgift i 2016 var dækning af sommerfest 9025,- 
(Over 60 mennesker) 
2 x græsslå 1800 
1 x hækkesaks 799 
Udgift i alt 13900 
Overskud ca. 700 
Regnskab udsendes med referat. 
Kassebeholdning på 16655 
 
Materiel føres ikke i regnskab men liste findes på hjemmesiden www.egerissyd.dk  Materiel er: 
Trailer, Partytelte (6*8 & 6*12m) Højtryksrenser (m Tagrense/skum sæt,kloakslange, Flisevasker, bilbørste), 
Hækkesaks, Gødningsspreder, Havetromle, Gasbrænder og Brønd rense skovl.  
 
 
4. FREMLÆGGELSE BUDGET 2017 
Uandret kontingent 200 
Udgift til sommerfest god idé. 
Næste sommerfest i 12. august  
 
5. VALG TIL BESTYRELSE 
Genvalgt til Martin og Per: Bestyrelsen er (igen) Allan PV15, Per LV21, Kim LV23, Frede PV 57 og Martin 
PV43. Suppleant Morten TV37 
 
6. VALG AF REVISOR 
Genvalg af Berit  (PV15)  
   



7. TRAILER 
Udlån af trailer giver problemer.  
Flere brugere laver skader og melder det ikke. Det er stik og senest træk der er ødelagt. 
Der er heller ikke sikkerhed for at kun foreningens medlemmer bruger traileren. 
Formanden har undersøgt om der findes en lånemuligheder med sms kode eller tilsvarende.  
Indtil nu ikke noget resultat, men der er stemning for at formanden eller anden kan komme Men en idé der 
kan give en bedre registrering af hvem der er brugere af traileren. 
Der henledes til regler for brug af trailer. 
 
8. INDKOMMENDE FORSLAG (Ingen)  
 
9.. Eventuelt 
- Til orientering, sneglegift ; stadig mulighed fort at få udleveret på Lindevænget 20  
  Kontakt Mette Marie 23 44 87 10 
- Nabohjælp, undersøges nærmere. Formand undersøger mulighed for skilte m.v. 
- Sommerfest bliver lørdag den 12. August. Nærmere information når tiden nærmer sig. Kontaktpersoner 
Martin PV 43 og Jesper Boel PV 21 
 

På bestyrelsens vegne 

Kim Poulsen (Referent) 

Allan Haugaard Hansen (Formand) 

 

Yderligere info: 

Vi har en lille udfordring med bålet til Skt. Hans, da der konsekvent smides ALT FOR STORE stykke ”hækklip” 

på bålet. Det kunne ikke brændes sidste år, grundet for meget vand, og afbrænding senere kan medføre en 

STOR bødestraf, så vær lidt forsigtige med mængderne… der er ikke så langt til genbrugspladsen!!! TAK 

Fastelavn løb ud i sandet i år – det beklager jeg, men jeg havde skiftet arbejde og så løb tiden!!! 

Jeg ”rejser udenlands” i sommerperioden igen i år, men resten af bestyrelsen foranstalter sommerfest og 

Skt Hans helt som vanligt!  

Brug gerne vores hjemmeside www.egerissyd.dk den skulle være ret godt med igen, efter en makeover af 

Stærdal  

http://www.egerissyd.dk/

