
Generalforsamling - Brunnberg By - lørdag d.7. maj 2022 
Generalforsamlingen afholdes både fysisk og online kl. 11:00 (online-link under dagsorden) 

 

Adresse: Skovgårdsskolen, Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund 
Parkering/indkørsel Hegelsvej 23 - se kørselsvejledningen (bilag 4) 

Dagsorden 
1) Valg af dirigent.  

 
2) Udvalgenes beretning om deres arbejde, udgifter samt nye medlemmer:  

a) Skov & Mark (Morten) 
b) Forsyning og ejendomme (Michael) 
c) Økonomi (Søren/Nicholas) 

 
3) Forslag fra husejere eller udvalg herunder nedsættelse af ad hoc-udvalg samt godkendelse af 

kommissorium og budget for udvalget 
a) Jubilæums-festudvalget (se bilag 1) - input til/fra udvalget 
b) Brugerbetaling af lader (se bilag 2) - orientering fra udvalget. 
c) Indkøb at kanotrailer til brug for byen (se bilag 3) 
d) Regler for løse hunde og hunde i badeområdet - nedsætte et udvalg? 
e) Principbeslutning af hvilke arbejdsopgaver der udliciteres og hvilke der er onsdagsarbejde. 

 
4) Valg af kasserer for 2 år ad gangen i lige år. (Nicholas Kristiansen genopstiller) 

 
5) Godkendelse af de 3 faste fagudvalg udvalgs sammensætning 

a) Økonomi: Nicholas Kristiansen (kasser), Søren Kodal, Jens Seest 
b) Forsyning og ejendomme: Michael Christiansen, Lars Johansen, Karen Dilling, Lene Dreyer 
c) Skov & Mark: Morten Lassen, Anne Fischer, Jens Ole, Vibeke Rasmussen, Uffe Christiansen.  

 
6) Valg af formænd for de 3 faste fagudvalg vælges for 2 år ad gangen (ulige år) - udgår i år 

 
7) Valg af formand for koordinationsudvalget vælges for 2 år ad gangen (ulige år) ) - udgår i år 

 
8) Godkendelse af regnskab 

 
9) Vedtagelse af budget, herunder budget for hvert udvalg 

 
10) Valg af revisor blandt medlemmerne for 2 år ad gangen (ulige år).  

 
11) Eventuelt 

 
Link til online generalforsamlingen: 

https://us02web.zoom.us/j/8592109316 
Meeting ID: 859 210 9316 

Passcode: Malung 
 
Michael vil være på mobil 2083 7010, såfremt der skulle være behov for online-hjælp, fra kl. 10:00.  
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Bilag 1: 
Som tidligere meldt ind kommer der her endelig dagsordenspunkt til generalforsamlingen 
angående jubilæumsfest 2023: 
  
Punkt til generalforsamlingen 2022 vedr. fest 2023 

• Godkendelse af deltagerbetaling til festen 2023 100 kr. pr deltager (minus børn under 8 
år) 

• Max deltager antal 200 ? Skal der være maximum på deltagerantallet? 
• Vi mangler mere telt kapacitet. Funder vil donere telt, vi kan låne et af Jesper. Vi 

appellerer til at andre også kan byde ind. Vi skal dog lige have en plan for transport af 
telt til BB 

• Jubilæumsskrift – bidrag til (tovholder Bo og Hanne) 
  
Budget ønske. 
Vi anmoder om: 
Til budgettet 2022: 
2.000 kr til 2022 festen (velkomst drinks – bordpynt mm) 
5.000 til indkøb af borde, bænke mm til 2023 festen, som også bruges i 2022 og fremover 
  
Til budget 2023: 
  
20.000-25.000 kr til telt mv, hvis ikke det er muligt at skaffe telt på anden vis. (Det koster 
nogenlunde det samme at leje telt med opsætning og nedtagning i Brunnberg) Hvis vi køber, 
skal der også folk til at sætte op og tage ned. 
 
 
mvh 
Mette og resten af festjuntaen 
 
 
 
 
Bilag 2: 
Jeg ved godt, at fristen for forslag til generalforsamlingen er overskrevet med 7 dage, men 
håber det kan nå at komme med… 
 
Til sidste generalforsamling spurgte jeg ind til brugen af laderne til privat brug og om de, 
som anvender dem, skulle betale en leje eller stå for en del af vedligeholdelsen. Jeg synes 
det er godt, at vi kan anvende laderne til private ting, men jeg synes samtidigt, at der skal 
bidrages/betales for brugen. 
 
Det blev, så vidt jeg husker, aftalt at det skulle på dagsorden til næste generalforsamling. 
 
Med venlig hilsen 
 
Flemming Schroll 
Orren 
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Bilag 3 

TRAILER TIL KANOTRANSPORT 
 
Stadig flere af os har udvidet oplevelsesmulighederne i Brunnberg og har anskaffet en 
kano, mange ligger sommeren over ved Hemsjön. 
Men omegnen byder på mange flere og langt mere spændende søer at sejle på. 
Men vi er ikke alle lige stærke og det er svært og tungt at få bakset kanoen op på bilen, 
og hver bil kan kun laste en kano, hvis flere ønsker fællesudflugter. 
Vi foreslår derfor at foreningen køber en trailer til transport af kanoer. (Vil også kunne 
benyttes til hentning af diverse brædder og byggematerialer!!) 
De to gængse på markedet synes at være Brenderup og Fogelsta. Begge til en pris på 
24.999 sek. (18.061 ddk). 
Begge kan laste op til 8 kanoer, kan trækkes af almindelig personbil (totalvægt 650 kg) og 
har en totalhøjde på 2,40 m.  
Vi forestiller os at man booker via opslag, nærmest som ved vaskemaskinerne, f.eks.: Vi 
låner kanotraileren torsdag kl. 10 – 16. Vi vil sejle på Kvien fra Råfossen. Hvem vil med?  
(Kvien er så stor en sø at man efter 5 minutters sejlads ikke behøver følges, hvis man vil 
have en privattur.)  
 
Venlig hilsen 
Hannah Ernst og Bo Gottlieb, Pålkullen 
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Bilag 4 
 
Adresse: Skovgårdsskolen, Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund.  
 
Parkering, indkørsel fra Hegelsvej 21 (som er en sidevej til Skovgårdvej) 
 
Indgang ved den røde pil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi byder på kaffe, vand og sandwich.  
 
Vel mødt.  


