Referat fra generalforsamling 8. marts 2020
Mark startede med at spørge om der var nogen, som kunne tænke sig at være
ordstyre, samt referent? Ordstyre blev Jan, og referent blev Tanja
Mark laver formandens beretning, der var ikke meget at komme med.
Derefter gennemgiv vi regnskab, der har ikke været nogle regning de seneste 2
måneder.
Indkommende forslag:
1.Bestyrelsen. Aflæsning af vandmålere står de medlemmer, der har vand i haven,
selv for. Vand
selvaflæses årligt i perioden 1 til 15 januar. Afmålings tallene indberettes,
umiddelbart efter aflæsningen, senest 20 januar, til kasseren skriftligt. Bestyrelsen
er pålagt ar afholde uanmeldt tilfældig kontrol aflæsning af vandmålere efter behov.
Ved manglende aflæsning pålægges havelejer et gebyr der svarer til beløbet for de
der ikke har vand i haverne. Vedtaget
2. Bestyrelsen pålægges at få lavet en bestyrelsesansvarsforsikring. Vedtaget
3.Fremover skal der mindst være to minimum 2 af hvert køn i bestyrelsen Vedtaget
4.Trampoliner i haver forbydes med mindre de er forsvarligt forankrede i jorden.
Minimum 4 anker
punkter. Forøver trampolinerne på nogen måde skade er den enkelte havelejer
erstatningsansvarlig Vedtaget
5.Bestyrelsen kan ikke tage beslutninger om indkøb eller betalinger for renoverings
projekter eller andet der koster mere end 20000 kr. med mindre det er besluttet på
en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Undtaget er de faste udgifter
såsom betalinger i forbindelse med haveleje, vandafgifter mm Vedtaget!
6. have 70. Lejere med egen p plads skal betale ekstra til foreningens
vedligeholdelse af stierne. Dette fordi kørslen påvirker stierne mere end det de er
beregnet til. Beløbet bestemmes efter behov af generalforsamlingen. Et startbeløb
foreslås til 200.-kr. pr år. Ikke vedtaget
7.Bestyrelsen.Kravet til at der skal være indlagt vand i den enkelte have fra 2025
slettes. Det er ikke et kommunalt krav mere. Dermed ikke være sagt det ikke kan
fremkomme igen. Kommunen har frafaldet kravet men pålægger os at spare på
vandforbruget
I stedet repareres vandledningerne efter behov med en hel streng pr vej med brud
og der afsættes så hver enkelt have kan tilsluttes. Ved etableringen af første streng
etableres hovedledningen. Som går fra p-pladsen og over til have 10 og 11. Betaling
ved tilslutningen ved den enkelte have står havelejer selv for. Vedtaget

8.have 136.foreningen aftaler med en entreprenør om at reparere og udjævne vores
veje, når vejrforholdene er til det. De er nu så medtagne af den megen, regn at vi
ikke selv gå og lappe med skovl og trillebør mere. Ikke vedtaget
9. Bestyrelsen kan ikke fritage medlemmer fra betaling af gebyr for arbejdsdage.
Påtale beløb med mere. De er besluttet på general forsamling og kan kun ændres af
en generalforsamling. Vedtaget
10. Fremover er en arbejdsdag 6 timer eller 2 gange 3 timer Vedtaget
Valg af ny bestyrelse medlem
1. Valg af næstformand – Tanja blev valgt for 2 år
2. Valg af ny kasserer – betalings kasser
3. Valg af ny bestyrelse –Oluf (nr. 84)
4. Valg af suppleant Carsten (nr. 10)
5. Valg af suppleant Kirsten (nr. 29)
Eventuelt:
Der blev snakket om renovering mm. Af vejen samt tage snak med svanesøgen og
kommunen om deres stykke.
Der bliver snakket om forsikring på medlemmer, når de arbejder på arbejdsdage,
det undersøger bestyrelsen.
Mark takker for i dag og for god ro og ordning

