Referat fra den udsatte generalforsamling d. 21 april 2012.
Tilstede: 38 haver var mødt frem.

Dagsorden:
1.Velkomst
2.Valg af dirigent.
Da der ikke var nogen der ønskede at stille op som dirigent, valgte bestyrelsen, at dele posten
mellem Christine, og Rikke.
3. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen fungerede som stemmetællere.
4. Afstemning

- Beplantningsudvalgets forslag til sigøjner pladsen.
Beplantningsudvalget, som består af Metti, have 114, Iben, have 58, og Jette, have 97, har lavet
det fremsendte forslag til beplantning, og forskønnelse af sigøjnerpladsen. Forslaget var lavet
udfra en beløbsgrænse på kr. 40.000,-.
Forslaget blev vedtaget, dog med den ændring, at beløbsgrænsen er nedsat til kr. 20.000,-. Alle
der ønsker at deltage i beplantningsudvalget kan henvende sig til Metti have 114, eller pr. mail til
bestyrelsen, som så vil sørge for at formidle kontakten.

- Skurudvalgets design til fællespladsen
Skurudvalget består af Camille have 102. Hun har designet det fremsendte forslag til et overdække
ved vores fællesplads. Der fremkom mange gode forslag til det og udvalget blev udvidet med:
Børge have 36, Alexander, have 81, Thomas have 74 Der blev vedtaget et budget på kr. 40.000,- til
opførelsen af det overdækkede areal.

- Forslag til vedtægter:
Vedtægterne blev gennemgået, og derefter vedtaget efter nogle rettelser. Vedtægter vil blive
sendt ud på nyhedsmail, når de er godkendt af kolonihaveforbundet, Århus Kredsen.

5. Valg af poster og udvalg:
- valg af ny kasser:

Marianne, have 80, har valgt at trække sig fra posten som kasser, efter mange års
bestyrelsesarbejde
Vores nye kasser blev John Klein, have 54.

Bestyrelsen består herefter af:
Formand: Christine Mosekjær, have 42, Kasser: John Klein, have 54.
Bestyrelsesmedlemmer: Teena Winckler, have 99, Tom Hansen, have 61, Rikke Pedersen, have 81Bestyrelsen vil snarest muligt mødes for at blive konstitueret.

Forslag om at der oprettes et ”printudvalg”
Printudvalget skal sørge for at de personer, der ikke har adgang til en computer, får vores
nyhedsbreve m.m. leveret i papirformat.
Vores nye printudvalg består af: Eigil, have 75 b, og Børge have 72.
Hvis der er nogen, der ønsker at få printet vores nyheder og andre meddelelser, kan de henvende
sig til printudvalget. Printudvalget bestemmer selv, hvordan, og hvor ofte der kan leveres udprint.

Forslag fra Tommy, have 112, om at vi opretter et +/- udvalg ift. vores
medlemskab af kolonihaveforbundet.
Tommy vil gerne selv deltage, og udvalget blev udvidet med Jens, have 128.

6. Evt.
Rasmus, have…. Opfordrede til at der er en opbakning til bestyrelsen, og deres arbejde, samt at
der i øvrigt er en tone, både i det daglige, og på vores generalforsamlinger.
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Referant: Teena Winckler, have 99.

