
Referat fra generalforsamling i TKV 14. april 2019

Der var i alt 29 deltagere

1. Valg af dirigent. 
Jørn Bjerre blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Aflæggelse af arsberetning og godkendelse. 

Arsberetning 2018.

Mod sædvane har der været usædvanligt stille i TKV i løbet af 2018. 

Vi kan jo altid starte med at give vejret skylden! I begyndelsen af aret var det, som om 
vinteren aldrig ville tage sin ende, og da vi sa endelig kom over den, kom en af de længste
og varmeste somre, som kun fa kan mindes at have oplevet i mange ar. 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, som dog ikke har været beslutningsdygtige pa 
grund af et lidt sporadisk fremmøde. 

Aret startede ellers i fin stil d. 20. februar med et større anlagt beboermøde med 
repræsentanter for Randers Kommune om kortlægning og forslag til løsning af trafikale og 
parkeringsmæssige problemer i kvarteret. Omkring 30 beboere var mødt op for at deltage. 
Det var et positivt møde, selv om der ikke kom noget konkret ud af det. Dog blev de 
forskellige ansvarsomradet ridset op i forhold til, hvad kommunen kan forvalte, og i hvilke 
tilfælde politiet skal inddrages. Endvidere udtrykte man fra Randers Kommune, at man 
gerne vil sikre sig, at trafikgruppen i tilstrækkeligt omfang repræsenterer beboerne, inden 
eventuelle løsninger kan blive sat i værk. Pa den made blev problematikken nærmest 
sparket til hjørne – indtil videre. 

2017 blev et rekordar med hensyn til medlemstal – 135 medlemmer fordelt pa 85 
husstande. Dette niveau kunne dog ikke holdes i 2018, hvor medlemstallet faldt til 82 
medlemmer fordelt pa 51 husstande. 

Pa grund af mismod over det lave medlemstal, hensynet til foreningens økonomi, vejret og
andet blev bestyrelsen og redaktionsgruppen enige om at udsætte udgivelsen af et 
planlagt eksemplar af beboerbladet i april maned, selv om forarbejdet i det store hele var 
gjort. Af disse grunde og pa grund af mangel pa stof resulterede det i sidste ende i, at der 
ikke udkom et eneste eksemplar af beboerbladet i 2018. Det skal hermed beklages. 

Derfor blev indkaldelsen til arets generalforsamling ogsa foretaget – ikke via bladet – men 
ved opslag i alle opgange i kvarteret. Der var fint fremmøde til generalforsamlingen d. 22. 
april. Dog kunne der fornemmes en vis krisestemning, idet bærende kræfter i 
aktivitetsudvalget pa forhand havde meddelt, at de ikke kunne fortsætte med at bruge sa 
meget energi pa at varetage forberedelsen og gennemførelsen af de forskellige aktiviteter.

Det var der pa generalforsamlingen almen forstaelse for, hvorfor det, dersom der ikke kom
nye kræfter til, ogsa blev accepteret, at foreningens aktiviteter i en periode blev neddroslet.

Det arlige loppemarked fandt sted d. 2. juni og var rykket frem pa grund af udlejning af 
Remisen. Desværre kolliderede denne dag med andre aktiviteter i byen, hvorfor der ikke 
var sa mange stadepladser, som der plejer at være og ej heller sa mange besøgende. 
Vejret var med os, og det blev en absolut vellykket dag, som igen blev krydret med musik 
og opvisning af Randers Pigegarde. 

Ud over vellykket sommeryoga har der i den resterende del af 2018 heller ikke været sa 



megen aktivitet i kvarteret. 

Deltagerne i fællesspisningen, som efterhanden bestod af de samme fa deltagere, blev 
enige om at henlægge de kulinariske sammenkomster til private hjem. Den traditionelle 
julekomsammen blev desværre heller ikke til noget i 2018. 

Men hvorom alting er, sa lever foreningen dog fortsat – omend pa lidt lavere blus – mens 
vi venter pa bedre tider! 

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse. 
Der var i 2018 et lille underskud bl.a. pa grund af færre kontingentindbetalinger og 
udbetaling af et pa generalforsamling tidligere lovet tilskud til etablering af køkken i 
Remisen. Der er dog stadig penge pa kontoen.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag udover det afholdte abne punkt forud for 
generalforsamlingen, hvor 82 personer deltog i drøftelse af debatoplæg fra Randers 
Kommune om opførelse af høj boligejendom pa grunden Niels Brocksgade 1. Her gav 
samtlige fremmødte bestyrelsen mandat til at arbejde imod gennemførelsen af det i 
debathæftet beskrevne projekt.

5. Fremlæggelse af budget. 
Budget for 2019 blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingent vedtaget uændret.

7. Valg af formand blandt beboerne.
Birger Christensen blev genvalgt som formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Mitten Ferrar, Jytte Lindenfeldt og Solveig Brandt var pa valg. De blev genvalgt.

9. Valg af beboersuppleanter til bestyrelsen. 
Karin Jensen og Lene Boje er valgt

10. Valg af to revisorer. 
Hans Ørsted og Allan Bo Jensen blev genvalgt som revisorer.

11. Remisen – herunder valg af repræsentanter til Remisens bestyrelse
Bestyrelsen udpeger i egen kreds repræsentanter til Remisens bestyrelse.
Der er forøget udlejning af Remisen, men ogsa forventning om nogle ekstraordinære 
udgifter.
Der er lidt problemer med at skaffe strøm nok ved to selskaber med stort strømforbrug 
samtidigt – der vil blive trukket ekstra strøm til store sal.
Konvektor i forbindelse med solcelleanlægget skal skiftes. Samlet forventes en udgift pa 
ca. 30.000 kr.
Der arbejdes med løsning pa nettoafregning af strøm fra solcellerne.

Musik i Remisen (t-music): Erling Rasks Trio, fredag d. 26. april, kl. 20.



Johnny Cash Band spiller 2. november.
Jørn Bjerre gjorde opmærksom pa, at lokalerne i Remisen star tomme i dagtimerne. Der er
derfor god mulighed for nye aktiviteter, dersom nogle har gode idéer. 

12. Eventuelt
Med hensyn til aktiviteter i foreningen er tiden maske inde til nye initiativer, idet de 
sædvanlige maske har nærmet sig udløbstid f.eks. det arlige loppemarked.
Ideer modtages gerne.


