
Grundejerforeningen Store Klaus     

Referat af ordinær generalforsamling 2017 

Mandag d. 13. marts kl. 19:30  

Til generalforsamlingen var der mødt 15 personer som repræsenterede 12 husstande 

1. Valg af dirigent. 

Forsamlingen valgte Gert Krarup, nr. 81. 

- Valg af stemmetællere. 

Dirigenten udsatte valget til senere, hvis der blev brug for stemmetællere.  

 

2. Beretning v/ formanden Annemarie Hansen. 

Beretningen kan ses i vedlagte bilag. Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse v/ Vagn Mølgaard. 

Årets overskud blev 32.161,75 kr. Regnskabet kan ses på vedlagte bilag. Regnskabet blev 

godkendt. 

 

4. Forslag til behandling: 

- Indkomne forslag. - Ingen forslag. 

- Fra bestyrelsen. - Ingen forslag. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

- Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr.  

Kontingent på 800 kr blev vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelse. 

- På valg er:  

Annemarie Hansen, nr. 52, modtager ikke genvalg 

Niels Pedersen, nr. 77, modtager ikke genvalg 

Charlotte Eisenhardt, nr. 52, modtager genvalg  

-Til bestyrelsen blev valgt: 

 Charlotte Eisenhardt, nr. 52 

 Claus Marmann, nr. 33 

 Gert Krarup, nr. 81  

    

7. Valg af suppleanter. 

- På valg er: 

Claus Marmann, nr. 33, modtager genvalg 

Erik Meyerhoff, nr. 54, modtager genvalg 

- Til bestyrelsen som suppleanter blev valgt: 

Erik Meyerhoff, nr.54 

Jens Christian Gerdes Carlsson, nr.39 

 

8. Valg af revisorer. 

- På valg er:  

Parly Erik Dupont Larsen, nr. 41 

Kent L Jensen, nr. 55 



- Begge blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisorsuppleant. 

-På valg er: 

Finn Hansen, nr. 52 

- Finn Hansen blev genvalgt 

 

10. Eventuelt.  

Under eventuelt var der en hyggelig snak.   

Referent: Niels Pedersen, nr. 77. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 

 Christian Kristensen, nr. 35, formand 

 Vagn Mølgaard, nr. 67, kasserer 

 Charlotte Eisenhardt, nr. 50, sekretær 

 Claus Marmann, nr. 54 

 Gert Krarup, nr. 81 

 Erik Meyerhoff, nr. 54, suppleant 

 Jens Christian Gerdes Carlsson, nr. 39, suppleant 

 

 

 Inden starten på generalforsamlingen fik vi besøg af Annette Huulvej fra Jernalderlandsbyen. 

Fra 1. maj er det ikke længere Odense Kommune, der økonomisk driver Jernalderlandsbyen. Derfor har en 

kreds af ansatte og rigtig mange frivillige dannet ”Odins Odense” for ad den vej at videreføre 

Jernalderlandsbyen. Kommunen hjælper lidt på vej med et tilskud på 320.000 kr de første 2 år og derefter 

200.000 kr i 3 år (Kommunen afsatte tidligere 2,1 mill. kr). Herefter skal Odins Odense klare sig selv. Hvis 

dette ikke kan gennemføres, har kommunen afsat midler på en spærret konto til nedrivning af alle 

bygninger og tilbageføring af området til engareal som resten af ådalen. 

De mange arbejdsgrupper af frivillige, 14 grupper i alt, skal fra nu af skabe grundlaget for den fremtidige 

drift. De vigtigste arbejdsgrupper i opstartsfasen er: 

Fondsøgnings-gruppe 

PR- og markedsførings-gruppe 

Bygge-gruppe 

Gartner-gruppe 

Sy-gruppe (Beklædning til skoleklasser mm) 

I 2016 har der været 37 betalende skoleklasser forbi, og det forventer man kan fortsætte. Derudover vil der 

være mere åbent for turister, flere events, og butikken skal have et betydeligt face lift. Odins Odense skal i 

det hele tager være meget mere ”levende” og være meget mere kendt. 

Som det fremgår, er det bærende element fremover frivillige, som også kan bidrage med nye initiativer ud 

over det manuelle bidrag. Der er brug for flere frivillige, så Anette Huulvej vil meget gerne høre fra 

personer, som har lyst til at bidrage på den ene eller anden måde. Hun har telefon: 2310 0632 og mail 

odinsodense@outlook.dk. 

 


