Referat af Hf Aabrinkens generalforsamling søndag d. 23 marts 2014
Der mødte repræsentanter op fra 59 haver
Til stede fra bestyrelsen var
René , have nr.,
Hans Højer Nielsen - have nr 126,
Rikke Pedersen, have nr. 81
Dette referat er et beslutningsreferat:
1)
Vi valgte Lars Møller enstemmigt til dirigent. Tusind tak for den flotte måde du
håndterede det på
2)
Referent blev Rikke Pedersen fra bestyrelsen da der ikke var nogle andre der meldte sig
3)
Årsberetningen blev godkendt. Der var dog nogle punkter, som vi diskuterede. A) Medlem
savner mere info fra bestyrelsesmøderne – vi vil tage det op i den nye bestyrelse.B) Der blev spurgt
til, hvem der holder arealerne op til haverne på Ambulancevejen og vi blev enige om, at det gør
medlemmerne til dels selv, men man har mulighed for at ringe til Aarhus kommune, hvis der er
store træer der er ved at vælte eller lign, så har folk god erfaring med, at de kommer. C) Der har
været en vedvarende hyletone fra rensningsanlægget og Lars Møller laver et lille udvalg der følger
op på sagen. I må meget gerne melde tilbage til bestyrelsen, hvordan det går, så vi kan give vores
medlemmer besked. D) Der var en der spurgte om der findes et Matrikel kort over Aabrinken. Det
gør der og vi vil informere om, hvor det kan findes, når vi har den nye bestyrelse på plads.
4)
Regskabet blev godkendt
5)
Indkomne forslag:
1: Forslaget blev godkendt – der blev samtidigt nedsat et udvalg der vil følge op på og undersøge
mere vedr. den fremtidige klakering, som vi skal have i alle kolonihaver i Aarhus.
2: Forslaget blev nedstemt – fremadrettet vil bestyrelsen sende nyhedsbreve ud når der kommer et
hus til sag intern. Der vil stadig blive hængt opslag op på opslagstavlen!
3) Forslaget blev vedtaget. Christine og Iben fortsætter med realiseringen.
4/5) Blev slået sammen til ét da: der allerede er indhentet tilbud på de to punkter til en væsentlig
lavere pris end de ønskede 2x10.000 kr vedtog vi, at vi tager imod tilbuddet, som Hans har
indhentet
6) Vi vedtog at der i stedet for 2 arbejdsdage om året fremover skal være 3. Vi opfordrer alle til
et møde op. Husk det er DIN forening
7) Forslaget blev trukket da bestyrelsen har iværksat hvad det fremkomne forslag omhandlede.
8) Forslaget blev trukket tilbage af forslagsgiver
9) Forslaget blev trukket tilbage af forslagsgiver
10) Forslaget blev trukket af forslagsgiver
11) Forslaget blev nedstemt.
12) Forslaget blev ikke vedtaget. De tilladte hækhøjder står på vores hjemmeside!
13) Forslaget blev ikke vedtaget
14) Der er blevet nedsat et udvalg som skal lave de videre forhandlinger/kontrakter med Den
Blå Rambla – der vil blive indkaldt til evt. ekstra ordinær generalforsamling, hvis der er
noget vi skal tage stilling til/stemme om – indtil videre kører projektet videre. Har man
spørgsmål til udvalget kan man gøre det via bestyrelsen, hvor der også sidder en repræsentant
fra udvalget.
15) Forslaget blev vedtaget. Vi fortsætter et år mere og så kan der tages stilling til om vi skal
fortsætte til næste generalforsamling.
6)
Budget for 2014 blev vedtaget
7)
Valg til bestyrelsen:
Hans Højer, have 126 blev valgt ind som kasserer

Frank Jensen, have 2 blev valgt ind som best. medlem for 2 år
Jasmin Mølgaard, have 48,a blev valgt som best. medlem for 2 år
8)
Valg til revisorer:
Holger blev genvalgt
9)
Valg til vurderingsudvalget:
Jens Bech, have 129
Christian Norved have 56
(Tommy Jervidal er også med i udvalget, han var ikke på valg)
10)
Evt:
a) Iben informerede om Petang bane – udformning, mål, udstyr etc.
Vi vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for en rigtig god generalforsamling. Vi synes det
var dejlig der var mædt så mange op og alle var engagerede og nysgerrige på hvad der sker i
Aabrinken. Det er godt at mærke.
Vi holder første best. møde onsdag d. 26 marts 2014, hvor vi konstituerer os, laver kalender
for året og i øvrigt lægger en plan for det kommende år i bestyrelsen.
Husk I altid er velkomne til at skrive til os på: hfaabrinken@gmail.com hvis I har spørgsmål,
gode forslag til aktiviteter eller andet..
Hav en skøn og dejlig sæson ude i haverne – hils på dine naboer og hjælp os med at holde den
gode stemning.

