
Møllevangen-Fuglebakken-Frydenlund-Charlottehøj Fællesråd 
 
 
Indkaldelse til Generalforsamling den 4. april 2017 kl. 19.00 i fælleslokalet på Peter 
Fabersvej 1, kld., 8210 
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning. 

3) Omdannelse af Fællesrådet til en paraplyorganisation med repræsentantskab for civile 
foreninger. 

4) Vedtagelse af nye vedtægter. 

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 

7) Valg af revisor. 

8) Eventuelt. 

 
 
Referat: 
 
Velkomst ved Søren Høgsberg. 
 
Kort oprids af den historiske baggrund for fællesrådet. 
 
Kort præsentationsrunde blandt de 16 deltagere. 
 
1. Valg af dirigent og referant:  
- Søren Høgsberg blev valgt som dirigent. 
- Thomas Mikkelsen blev valgt som referent. 
 
 
2.  Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 
- Økonomi: Der er ca. 27.000 kr. i fællesrådskassen – står på kontoen i Danske Bank. 
Pengene er kommet fra kommunen igennem årene. Der kan søges midler hos kommunen 
hvert år i december. 
 
 
3. Omdannelse af Fællesrådet til en paraplyorganisation med repræsentantskab for 
civile foreninger. 
- Kort diskussion ift. formål for fællesrådet samt hvem der kan være medlemmer. Det blev 
besluttet at lade foreningerne i lokalområdet tegne fællesrådet til at starte med og så på 
sigt arbejde med evt. at udvide målgruppen for medlemsskaber – eksempelvis de lokale 
forretningsdrivende, skoler/uddannelsesinstitutioner m.v.  
 
 



 
- Det blev vedtaget at omdanne Fællesrådet til en paraplyorganisation med 
repræsentantskab for foreninger og organisationer med tilhørsforhold inden for 
fællesrådets område. 
 

4. Vedtagelse af nye vedtægter. 
- Vedtægterne blev diskuteret, opdateret og godkendt. 

- Den kommende bestyrelse kan arbejde videre med vedtægterne, fastsættelse af 
medlemskontingent, formålsbeskrivelse osv. 
 

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
- Der var ingen indkomne forslag. 
 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 
- Svenning B. Madsen fra Charlottehøj (formand) (60 13 26 57 / svenning@svenning.dk)  
- Kaj Jørgensen fra Frydenlund (40 41 53 66 / kaj.jorgensen88@gmail.com)  
- Klaus Krienke fra Charlottehøj (61 69 86 69 / klakrie@gmail.com)  
- Peter Andreas Ebbesen fra Møllevangen (23 46 44 68 / peteraebbe@gmail.com)  
- Tove Thomassen fra Fuglebakken (25 34 32 57 / adm.fuglebakkenaarhus@gmail.com) 
 
- Jens Hornsberg fra Møllevangen (suppleant) (30 11 15 96 / hornsberg@stofanet.dk)  
- Dan Villiom Podlaski Christiansen fra Charlottehøj (suppleant) (27 28 97 71 / dan@villiom.dk)  
 

7) Valg af revisor. 
- Søren Høgsberg (26 87 48 16 / sh@bk-aarhus.dk) 
- Benny Geer (21 62 13 48 / bgeer@stofanet.dk)  
 
8) Eventuelt. 
- Intet under evt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.04.2017 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Thomas Mikkelsen, referent   Svenning B. Madsen, Formand 


