Ekstra ekstra Generalforsamling d. 03.05.22
Antal haver tilstede: 46 haver var repræsenteret
Dirigent. Hans Højer have 126
.
Referent : Ulla Pedersen have 45
Stemmetæller : Morten 75 A

Nina 82

Generalforsamling er lovigt indkaldt.
Dagsorden.

1) Bestyrelsen bemyndiges til, om nødvendigt, at udvide lånerammen for
kloakeringsprojektet til i alt 21. mio.Der var på vores ekstra GF sø. d. 10. april 90
stemmer (45 haver) for forslaget og 14 stemmer (7 haver) imod. Men da der ikke
var fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer, skal beslutningen, jf. vores vedtægter
§10.12, bekræftes på en ekstraordinær GF, hvor der stadig skal være 2/3 flertal for
forslaget, men denne gang uanset antal fremmødte medlemmer.
Vi forventer IKKE at vi får brug for 21 mio. Med lånet på 16 mio.+ 21 straksindbetaleres
indbetalinger har vi allerede 18,4 - 18,8 mio. kr. at gøre godt med. Derudover har vi 500.000 kr. på
driftskontoen, som vi kan skyde ind, hvis det viser sig nødvendigt. jf. beslutningen på den ordinære
GF den 20. marts.
Så beslutningen om at bemyndige bestyrelsen til yderligere låntagning er kun for at tage højde for,
hvis 19,3 mio., mod forventning, ender med ikke at være nok.

Der er overvejelser om signal værdien ved at sige nej. Forslag om at udskyde beslutningen. Der var
bekymring for at de 18,8 mio kr. ikke ville være nok. Henstilling til bestyrelsen om at der arbejdes
for at det gøres så billigt som muligt. Nedsætte et Task Force i forhold til kontrakt/aftaler. Tommy
have 111 og Hans have 126.
Bestyrelsen oplyser at de planlægger et møde med COWI,om forventninger og frustrationer.
AFSTEMNING: 88 stemmer for 4 stemmer imod
Forslaget er VEDTAGET

PUNKT 2) Nedsættelse af hæk-udvalg.
Der er mange følelser og mange meninger om, hvordan hæk-genplantningen skal foregå. Opgaven med at
afklare alt om priser, højder, sorter, eventuel supplerende selvbetaling m.v. vil vi i bestyrelsen gerne
uddelegere, så vi kan sikre en udbredt tilfredshed med en kommende beslutning. Dette behøver ikke
NØDVENDIGVIS at munde ud i endnu en generalforsamling, men kan måske klares via digitale
afstemninger. Det er væsentligt at deltagerne engagerer sig i løsning af opgaven i sin helhed, og ikke kun går

ind i det for at sikre sig at deres egne 15 meter bliver, som de vil have det

HÆKUDVALG: Iben have 95, Jette have 97, Kristine have 86 ,Janne 121, Lone 89. Marianne 80
er tovholder .

PUNKT 3) Nedsættelse af festudvalg for børn, voksne og dem i midten
Til at realisere ideen om en fest for både børn og voksne, unge og gamle, skal der etableres et idéog arbejdsgruppe, som skal forberede en fest(lig)dag engang i løbet af sommeren. Udvalget
bestemmer, om det skal være med eller uden deltagerbetaling, levende eller død musik, hoppeborge
eller fyrværkeri, skattejagt eller ølbowling, pindemadder eller medbragt grillmad, sjovt eller
kedeligt o.m.a.GF den 20. marts gav en festbudgetramme på op til 60.000 kr.
FESTUDVALG:
Stefan have 27, Rikke 66

Bente 36 Hanne 78 Jens 40 Lone 89 Fritze 84

PUNKT 4) Nedsættelse af udvalg til planlægning og afvikling af arbejdsdage Hvor

mange arbejdsdage? Hvornår? Hvad er vigtigst? Og hvad er "nice to have"? Hvordan får vi
aktiveret dem, der er forhindret i at deltage? Hvem hjælper Fritze med at sikre fortjent mad og
drikke til de aktive .
Hans 126, Fritze 84, Ulla 45, Sten 5,
PUNKT 5) Begrænsninger vedrørende plankeværk og flethegn Bestyrelsen har

besluttet, at der ikke må sættes plankeværk, flethegn og lignende op tættere end 2 meter
fra skel ud til havegangene, og at det max må være 160 cm højt. Dette ligger i direkte
forlængelse af ordensreglementet §3.3 om at høj bevoksning, frugttræer m.v. skal plantes i

mindst 2 meters afstand fra skel. Denne "fortolkning" af §3.3 ønsker bestyrelsen at få opbakning til
på GF.
Forslaget følger hækhøjde reglementet, men 2 m inde på grunden. .
DETTE VEDTAGES
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