Generalforsamling i Det Grønne Knæ 14. juni 2017
1. Valg af dirigent.
Torben Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
2. Valg af referent:
Rikke Bjørnsson blev valgt til referent.
3. Bestyrelsens beretning v. formand Ann Vikkelsø
Genbrugsstation:
Anlægget er lige begyndt. Lige nu ryddes området ud til Bådehavnsgade. Der er lokale bekymringer
om trafik fra nogle af folkene i havnen. Vi har ikke set det endelige forslag.
Lokaludvalget:
Ann Vikkelsø er for DGK valgt som repræsentant i Lokaludvalget, og er formand for
bymiljøudvalget.
Der er blevet sendt ny bydelsplan ind til kommunen. Der er kommet kommentarer fra
forvaltningerne, men den mangler stadig at blive godkendt af BR. Tippen er fortsat et af de
fremhævede projekter. LU havde først skrevet at vi fortsat vil arbejde for fredning. Det reagerede
forvaltningen på, da der er faldet en endelig afgørelse. Så nu står der, at det skal bevares som et
offentligt naturområde.
Der skal vælges nyt Lokaludvalg i starten af 2018.
Tippen Syder
Ann Vikkelsø er lokaludvalgets repræsentant i Tippen Syder, og Torben Christensen er fårelaugets
repræsentant. Der blev holdt en fantastisk høstpicnic. Men det blev besluttet, at den skal ligge
senere i år, så æblerne er mere modne. Tippen Syden ville undersøge om et erhvervsområde kan
bruges som løbegård for hunde – den kom i foråret. Der har været møde med en af dem der har
lavet raves på Tippen, hvor der klart blev sagt fra overfor den slags arrangementer.
Ann er desuden i styregruppen for områdefornyelsen. Der er udarbejdet et projekt for
Scandiagade, som nu er sendt i udbud. Det er blevet et godt projekt, med stor vægt på
biodiversitet. Et af bassinerne der kan rumme regnvand bliver et ”Tippen” bassin.
Næste store projekt er Karensmindeområdet.
Fårelauget:
Fårelauget, som flere af DGKs medlemmer er aktive i, kører fint. Og det har været et roligt år, hvor
alt er gået godt. Der er kommet 5 lam i år. Der er kommet gang i garnproduktion, og der er en
gruppe som arbejdet med det.
Fra sidste års handlingsplan
Hvidtjørn
Et mindre område er blevet ryddet maskinelt via Tippen Syder. Vi deltog i dette arbejde, som
foregik via den nye naturgruppe.
Pjece om tippen
Vi er ikke kommet videre med en pjece. Katja har været sygemeldt siden starten af året, så der har
ikke været kræfter til så meget grønt arbejde via Lokaludvalget. Og vi har ikke selv gjort det – og
mener også at det skal være bredere end bare os.
Opslag om løse hunde
Dette er ikke sket. Der har været snakket om det på Tippen Syder møde. Til gengæld er der
kommet løbegård.

4. Godkendelse af regnskab
Vi godkender det foreløbige regnskab, hvor foreningens formue pr. 31.12.16 er 8.566,46 kr.
Det endelige regnskab vil blive færdiggjort og revideret når detaljerede oplysninger kan fås fra
bankpapirer, der skal fremskaffes. [Er kommet på plads. Formue pr. 31.12.16: 8.973,17 kr.]
5. Handlingsplan for det kommende år.
Opslag
Det ville være godt med et opslag på naturskolen og evt. andre steder om, at man skal være
opmærksom på løse hunde og hvor hundegården er + ikke fest. Chrisser og Lisbeth gør det.
Pjece om tippen
Vi vil prøve at få det taget op igen. Se referat fra sidste år.
Lokaludvalg
Skal evt. finde kandidater til Lokaludvalg
Deltagelse i fårelauget og i aktiviteter der støtter bevarelse og udvikling af Tippen.
Vi holder et medlemsmøde i efteråret og snakker mere om Det Grønne Knæs fremtid.
6. Budget for det kommende år
Budgettet blev godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Uændret:
Voksne:
50 kr/år
Børn:
20 kr/år
Foreninger: 200 kr/år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt til bestyrelsen blev:
Ann Vikkelsø
Kristian Laursen
Torben Christensen
Lisbeth Jensen
Rikke Bjørnsson
Vagn Meyer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Inger Dyrting
Revisorsuppleant: ledig post.
10. Indkomne forslag
Ingen
11. Eventuelt
Ingen punkter

Konstituerende møde i bestyrelsen for Det Grønne Knæ, 14.6.2017.
Deltagere: Ann, Kristian, Torben, Lisbeth, Vagn og Rikke.
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort konstituerende møde, hvor Ann Vikkelsø blev valgt til
formand og Rikke Bjørnson blev valgt til kasserer

