
 
 

Å rhu s  M i l j øg r uppe  M97                                           w w w . m 9 7 . d k   

F r ede r i k s be rg  Beboe rhu s ,  bygn .  C                     m 9 7 @ m 9 7 . d k  
  S k t .  Anna  Gade  38 -42 ,  8000  Å rhu s  C    
 

Referat 
 
Ordinær generalforsamling 
27. februar 2007 kl. 19.30 i Frederiksbjerg Beboerhus. 
 
Der var mødt 6 medlemmer. 
 
1. Valg af dirigent 

Hans Pedersen blev valgt som dirigent og bemærkede, at der var indkaldt til 
generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Århus Stiftstidende den 8. februar 2007. Han 
konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Formanden, Palle Bendsen, aflagde beretning vedr. 2006. Beretningen blev taget til 
efterretning. 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 

Foreningens regnskab for 2006 blev gennemgået og godkendt. 
 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og fra øvrige medlemmer 
Der var ikke indkommet forslag. 

 
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende 

regnskabsår  
Det fremlagte forslag til budget for 2007 blev godkendt. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Til bestyrelsen blev følgende genvalgt: 

Palle Bendsen, Hjortensgade 19, 8000 Århus C 
Stig Berthelsen, Helgesvej 5, 8230 Åbyhøj, og 
Hans Pedersen, Skt. Pauls Gade 40B, 3., 8000 Århus C. 
 

Som suppleanter blev følgende valgt: 
Henning Wilcken, Strandparken 28, st.tv., 8000 Århus C, og 
Peter Andreas Ebbesen, Otto Benzons Vej 23, 2. tv., 8210 Århus V (genvalg). 

 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Jørgen Aakjær, Haslevangsvej 15, 8210 Århus V, blev genvalgt som revisor. 
Henning Wilcken, Strandparken 28, st.tv., 8000 Århus C, blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 
 

8. Eventuelt 
Der holdes fortsat møde den sidste tirsdag i hver måned - kl. 19.30 i Frederiksbjerg 
Beboerhus. Arbejdsgrupper vedr. særlige emner holder møder efter behov.  
Bl.a. vil følgende emner blive behandlet i 2007: trafik (herunder letbaner og miljøzoner), 
energi (forslag: Århus som en af de ”Vedvarende Energibyer i Danmark”), kommuneplan 
og De bynære Havnearealer samt spørgsmål vedr. borgerinddragelse. 
 

Generalforsamlingen hævet. 
 
Århus, den 3. marts 2007 
 
Som dirigent: Hans Pedersen 
 


