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Referat fra generalforsamlingen den 24.maj 2012 
 
Til dirigent valgtes Jens Peter Martinsen. 
Til referent valgtes Palle Volder 
3. Formandens beretning. 
 Bent Knudsen fortalte hvorfor han overtog formandsposten efter Henrik Ingemann, bl.a. fordi 
 Skolen er nabo til kirken og derfor et vigtigt led i ”historiefortællingen” om Lyø. 
 Ingelise Geismar er stoppet som bestyrelsesmedlem p.g.a. sygdom. Steen Nielsen som var 
 suppleant tog over efter Ingelise. Claus Helbo ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen af person- 
 lige grunde. 
 Bygningerne er købt – pengene skaffet. 9. august blev papirerne tinglyst. 
 Lyø Menighedsråd ønskede at købe ”eksercerpladsen”. Man blev dog i stedet enige om en 
 gensidig råderet i 50 år, og at Skolen må bruge plænen til sommerfester m.m.  
 Formanden takkede Mogens Windeleff for stor indsats med vagter i udstillingen og når der var 
 underholdning af ø-lejren om onsdagen. 
 Ø-lejren har sagt ja til at underholde hver onsdag igen i sommeren 2012.   
 Der har været problemer med opkrævning af kontingent. 
 Der kommer en maleriudstilling i august – måske før:  kunstnergruppen ”De fynske piger”. 
 Vi ønsker en turnus-ordning til pasning af udstillingen, så det ikke hænger på enkelt-personer. 
 Dukkehus-udstillingen må desværre udsættes. Foreningen søger penge til montrer, da vi ikke 
 tør lade husene stå frit fremme.  
 Afventer svar på nabohøring vedr. ombygning. 
 Sommerfest:  3. lørdag i Juli. 
4. Årsregnskab. 
 Mogens Windeleff gennemgik regnskabet. Kasserer Viggo Hansen fraværende p.g.a. arbejde. 
 Revisorpåtegning vist. Regnskabet blev godkendt med enkelte kommentarer/spørgsmål, som blev  
 besvaret.. 
5. Budget. 
 Overskud 4.345,00 kr.  
 50.000,00 hører til ombygningen. 
6. Kontingent 
 125,00 kr. / person 
 200,00 kr. / husstand 
 uændret. 
7. Valg til bestyrelsen 
 Viggo Hansen, Genvalg 
 Bent Knudsen, Genvalg 
 Claus Helbo ønsker ikke genvalg. Rasmus Andersen valgt/indtræder. 
 Steen Nielsen ønskede at udtræde. For ham var Elise Hansen suppleant. Hun indtræder. 
 Suppleanter: 

1. Hans Jacob Aastrup 
2. Hanne Windeleff 

9.  Valg af formand: Bent Knudsen 
 Valg af kasserer: Viggo Hansen 
10. Valg af revisorer: 
 Kirsten Hvenegaard ønsker ikke genvalg. 
 Palle Volder genvalgtes. 
 Jens Peter Martinsen nyvalgtes. 
 Revisorsuppleant: Ulla Jeppesen 
11.Byggeudvalg: 
 Peder Jeppesen, Bent Knudsen, Viggo Hansen og Elise Hansen. 
12. Vi har 140 medlemmer, hvoraf ca. halvdelen har betalt kontingent. 
 Kritik af manglende udsendelse af indbetalingskort, nyhedsbreve m.m. taget til efterretning. 
 Umiddelbart efter generalforsamlingen udsendes indbetalingskort til de medlemmer som end- 
 nu ikke har betalt i 2012 (hidtil kun kunnet ske hos Palle). Fremover opkræves fast hvert år f.eks. 
 i marts. 
 Tegninger over ombygning blev fremvist. Kan ændres pga krav fra f.eks.Real Dania. 
 Skolebørnenes fuglehus – model af skolen. Børnene spørges om det evt. må komme hjem 
 på skolen og stå. Nuværende placering er langt ude på Nyland, hvor der ikke er mange der  
 ser det. 
    


