
Generalforsamling selskabet til udviklings af Sdr. Felding og omegn. 

Mandag d. 31. maj 2021 i Dagmar Bio 

Dagsorden 
 
1.    Valg af dirigent. 
2.    Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
3.    Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse samt årsberetning. 
4.   Beslutning om overskuddets fordeling. 
5.    Indkommende forslag. 
6.    Valg af bestyrelse. 
      På valg: 
      Allan Ramsing-Paul Pedersen. (begge modtager genvalg) 
7.    Eventuelt. 
 
 
Punkt 1:  Formanden Leif Nielsen bød velkommen og gik til første punkt på dagsorden. 
              Valgt blev Mogens Nielsen. 
 
Punkt 2:  Leif Nielsen aflagde beretning, vedlagt som fil. 
              Under debatten udtrykte Jens Udbye glæde over den flotte renovering/belysning af “Skolestien” til 
Overby og Efterskolen, var desuden tilfreds 
              med den nye gadebelysning på Nørre Allé. 
 
 
Punkt 3:  Kasserer Niels Jørgen Lohff Nielsen gennemgik regnskabet, de væsentligste punkter var 
refinansieringen /omlægning af gælden og de dermed følgende omkostninger, Handelsbankens hovedstol 
var nedskrevet med 150.000 kr. og et tilsvarende beløb lånt i DSI. Resultatet blev negativt med 3.669kr. 
2021 er budgetteret med et positivt resultat på 1.000 kr. 
Under debatten blev det nævnt at de “høje" omkostninger i Handelsbanken til finansieringen på trods af 
låneomlægningen og mindre gæld var uændret.  
Der er tvivl om hvorvidt banken har opkrævet et årligt genforhandlingsgebyr, og om Handelsbanken har 
givet sponsorat til D.S.I.. 
Et ikke opkrævet genforhandlingsgebyr, vil medføre et ikke udbetalt sponsorat til D.S.I. 
 
 
Punkt 4:    Resultatet overføres til 2021. 
 
Punkt 5:    Ingen indkommende forslag. 
 
Punkt 6:    Genvalg af Allan Ramsing og Paul Pedersen. 
 
Punkt 7:    Leif Nielsen oplyste at der igen var begyndt at være tegn på genoptagelse af indretningen af 
Nordea bygningen til lejligheder, endvidere havde han haft en uformelt snak med genbrugsbutikkens 
repræsentant omkring fremtidsmulighederne for den tidligere filial-bygning,- 

Årsmødet drøftede flere muligheder, men fandt et den forventede prisforlangende på 1.825.000kr. ligger i 
den høje ende. Vi arbejder videre med sagen. 
 
 
Referent: 
Paul Pedersen/Leif Nielsen 
 
 

 


