
Foreningen Vitalisering af Ordrup By og Kårup Skov (VOKS) 

Generalforsamling lørdag d. 25. maj 2019 kl. 10.30 i Eventyrdalen 

Referat ved Brit Stenbjerg Larsen 

 

Kirsten Møller bød velkommen til de fremmødte. 

 

1) Valg af Stemmetæller 

Tonny Pedersen blev valgt som stemmetæller. 

 

2) Valg af dirigent  

Henning Balslev Clausen blev valgt til dirigent.  

Henning tog ordet og orienterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

3) Formandens beretning 

Kirsten Møller aflagde beretning se vedhæftet. 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

Husk at sætte kryds i kalenderen 2. lørdag i september, hvor vi går sammen i skoven og kigger miljøerne 

efter og beskærer hvis det er nødvendigt omkring miljøerne. 

  

4) Regnskabsaflæggelse ved kasserer Brit S. Larsen 

Brit S. Larsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.  

 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Henning Balslev Clausen (formand Grundejerforeningen Lindegården), Tonny Petersen (formand 

Grundejerforeningen Baunen) og Brit Stenbjerg Larsen (Repræsentant fra Odruplund Grundejerforening) 

blev alle genvalgt til bestyrelsen. 

Derudover blev Inger Kæregaard (Næsgårdens Grundejerforening) valgt ind i bestyrelsen. 

Det var ikke muligt at få valgt yderligere 2 medlemmer ind i bestyrelsen jf. vedtægterne. 

 

 



6) Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

7) Budget og Fastlæggelse af kontingent. 

Kontingentet forbliver uændret kr. 50 for personlige medlemmer og kr. 200 for foreninger.  

Det fremlagte budget blev godkendt. 

 

8) Valg af revisor 

Michael Emanuel (Grundejerforeningen Ordruplund ) blev genvalgt.  

 

9) Eventuel  

Der blev talt om hvordan VOKS kan få flere medlemmer skaffe bedre økonomi. Et forsalg lød på at gøre 

mere opmærksom herpå i folderne, som der forhåbentligt snart skaffes økonomi til at opdatere og trykke 

flere af. 

Et andet forslag gik på at arrangere betalende aktiviteter i form af vandreture med f.eks. en naturvejleder 

eller folk fra Naturstyrelsen, som var gratis for medlemmer, men ikke medlemmer kunne også deltage imod 

betaling.  

Odsherreds turistforening har efterspurgt nogle af vores foldere, som kunne ligge på turistkontoret i 

Nykøbing. Vi er desværre løbet tør efter at have udleveret 3500 foldere og må henvise til VOKS’s 

hjemmeside, hvor folderen kan downloades. Der blev også nævnt, at turistforeningen kunne lave et link til 

folderen på VOKS hjemmeside. 

 

Brit Stenbjerg 30. maj 2019 

 


