
Generalforsamling Projektforum Galten-Skovby 2017 
Inden generalforsamlingen holder Thomas Vibjerg og Martin Frank Nielsen et oplæg om §17.4 udvalgets 

arbejde med Galten-Skovby. Debat om hvordan PFGS kan understøtte udviklingen af ideerne. 

Dato: Tirsdag den 14. marts 2017 klokken 19.00 

Sted: Skovby Mosegaard 

Deltagere: Anni Jensen, Karen Lindemann, Kasper Tikjøb, Kristian Skovhus, Arne Nielsen, Niels Jørgensen, 

Hans Lindemann, Michael Jensen, med flere. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens  beretning for arbejdet i det forløbne år ved formanden 

3. Orientering om igangværende og afsluttede projekter i 2016/2017 

4. Indkomne forslag 

5. Regnskab 

6. Fastsættelse af kontingent og budget? 

7. Valg af Kasserer. Anni Jensen på valg 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Kasper Tikjøb  

Michael Jensen 

Valg af suppleanter  

På valg er Esben Lemming  

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

Referat 

1. Valg af dirigent 

Niels Jørgensen vælges som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

2. Bestyrelsens  beretning for arbejdet i det forløbne år ved formanden 

Formand Karen Lindemann gennemgår årets beretning, der kan læses på: 



http://www.pfgs.dk/beretning-2017/ 

Beretningen godkendes. 

3. Orientering om igangværende og afsluttede projekter i 2016/2017 

Karen gennemgik i beretningen projekter. 

Thomas orienterer om mulig shelterplads, bålhus med mere i Skovby. 

Ingelise fortæller om fællesspisning og brætspil, der har været en stor succes og kommende udendørs 

fællesspisning. 

Arne fortæller om borgermøde og “gråzonen”, med et ønske om at de ældre kommer fysisk i centrum af 

byen. 

4. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag inden fristen den 1. marts 2017. 

5. Regnskab 

Anni Jensen gennemgår regnskabet, der godkendes enstemmigt. 

6. Fastsættelse af kontingent og budget? 

Der er enstemmig enighed om at fastholde nuværende kontingent. 

7. Valg af Kasserer 

Anni Jensen er på valg og genvælges. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Kasper Tikjøb, genopstiller ikke. 

Michael Jensen, genopstiller ikke. 

Esben Lemming vælges som bestyrelsesmedlem. 

Thomas Drivsholm vælges som bestyrelsesmedlem. 

http://www.pfgs.dk/beretning-2017/


Valg af suppleanter  

På valg er: 

Esben Lemming 

Michael Jensen vælges som suppleant. 

14. Valg af revisor 

Niels Jørgensen genvælges som revisor. 

15. Eventuelt 

Anni Jensen vil gerne arbejde yderligere med fundraising. 

Folkebladet modtager gerne oplæg til artikler og nyheder. Yderligere forslag om at PFGS proaktivt vil 

melde holdninger ud til eksterne projekter, hvilket dog ikke nødvendigvis matcher foreningens 

formålsparagraf. 

Ønske om at byrådsmedlemmer bliver yderligere forberedt på økonomisk arbejde i kommunen. 


