Referat fra generalforsamling for haveforeningen Aabrinken.
Afholdt på vibybibliotek 10 marts 2013 kl. 12
Formand Christine, have 42 bød velkommen til de i alt 59 repræsenterede haver.
Iben, have 26 blev valgt til dirigent. Herefter blev Lars have 75a, Steffen have 32 og Anette
have 95 valgt til stemmetællere.
Dernæst Debat om forslag 1 og afstemning
Forslag 1 – fra kanoudvalget
Kanoudvalget fremlagde deres visioner og forslaget blev vedtaget.
Kanoudvalget bemyndiges til, med reference til bestyrelsen, at:
 Indgå aftale med Aarhus Kano & Kajak Klub.
 At søge byggetilladelse i samarbejde med Aarhus Kano & Kajak Klub.
 At træffe beslutninger og gennemføre projektet med reference til begge foreningers
bestyrelser.
 Invitere til regelmæssige møder, hvor alle medlemmer fra begge foreninger er
velkomne.
Bestyrelsen skal sikre at der altid er ansvarlig(e) kontaktperson(er) for kontakten til Aarhus
Kano & Kajak Klub.
Dernæst blev årsberetningen godkendt.
Derefter fulgte en gennemgang af årets regnskab, der blev stillet spørgsmål til hvad
underskuddet i regnskabet dækkede over. Dette var bla. Tømning af kompost, etablering af ny
sti og jubilæumsfest.
Herefter havde vi forslag til budget, der var ivrig diskussion og forslag til besparelser på
budgettet. Desuden kom det frem at der allerede på forslåede budget mangler poster på 10.000
til rottebekæmpelse og ca. 40.000 til etablering af overdækket terrasse på fællespladsen.
Forslaget til budgettet blev godkendt med den betingelse at bestyrelsen skulle finde plads i
budgettet til de udgifter der mangler.
Herefter var der afstemning om de øvrige forslag.
Forslag 2 – fra bestyrelsen
Vi forslår at hækhøjden nedsættes til 140cm.
Forsaget blev ikke vedtaget
Forslag 3 – fra Kamille, Have 102
Forslaget blev slået sammen med forslag 5 og Tommy, have 112 holdt et indlæg om fordele og
ulemper om medlemskab. Der var mange meninger både for og imod. Da der ikke var 2/3
fremmødte på generalforsamlingen, ville en evt. afstemning ikke være gyldig. Der blev dog

stem alligevel for at få en peljling af hvor vi som forening ligger i dette spørgsmål, det viste sig
at være 50/50 ca.
Forslag 4– fra Iben, have 58
Belysning på havegangene. Jeg synes det ville være rart med en sparsom belysning, så man kan
orientere sig lidt på gangene. Evt. solcellelamper, fx ved start og slut af havegangene samt ved
sidevejene.
Forslaget blev vedtaget på den facon at bestyrelsen skulle finde ud af hvad det vil koste og på
næste generalforsamling skal der så stemmes om forslaget.
Forslag 5– fra Iben, have 58
Se behandling under forslag 3
Forslag 7– fra Iben, have 58
En hård petanquebane, oppe ved vores nye overdækkede terrasse.
Forslaget blev vedtaget på den facon at Iben skulle finde ud af hvad det vil koste og på næste
generalforsamling skal der så stemmes om forslaget.
Forslag 8– fra Brian og Anna, have 90
I en prøve periode er det muligt at bruge motor drevne redskaber lørdag og søndag fra klokken
10.00 - 12.00.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 9– fra Tanya, have 33 og Steffen, have 32
Sigøjnerpladsen skal bruges til formål, som kommer fællesskabet til gode. Pladsen kan bookes i
forvejen, hvis man ønsker at arrangere noget fælles, såsom mosteri, snobrødsbagning mv.
Pladsen må dog altid benyttes af foreningens medlemmer til at mødes på, også uden bookning.
Dog må der ikke forekomme generende støj o.l. fra pladsen efter kl. 22 på hverdage, og kl. 24 i
weekender. I forbindelse med foreningens årlige sommerfest og ved jubilæumsfester, må der
holdes fest med musik og anden lignende støj, til kl. 01.00. Kl. 02.00 skal festerne slutte. Ved
større arrangementer på pladsen, skal der sørges for ordentlige toiletforhold. Sigøjnerpladsen
må ikke bruges til større private arrangementer. Store telte mv. må ikke opslås til privat brug.
Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at reglerne bliver overholdt.
Forslaget blev vedtaget.
Valg af poster
Formand Christine Mosekjær, have 42, og næstformand Rikke Pedersen, have 81 er på valg i
år. Rikke genopstiller, men Christine lader borgmesterkæden gå videre. Sekretær Tom Hansen
have 61, Kasserer John Klein, have 54 og Teena Winckler, have 99 er ikke på valg, men både
John og Teena ønsker at trække sig fra deres poster.
Rikke blev genvalgt, ny Formand er René Leddet?, have 40, ny kasserer er Hans Højer have
126, nyt mening medlem er Tina Gønge have 62.
Sidste år blev Holger Hansen, have 105 genvalgt til revision. Tine Billenstein, have 123 er på
valg i år og ønsker at genopstille. De to suppleanter vælges for et år, Amdi Povlsen, have 3, og
Steffen Filskov, have 32 og genopstiller. Tine, Amdi og Steffen blev genvalgt.
Vurderingsudvalget består af, Tommy Jervidal, have 112 der på valg og ønsker at genopstille.
Jan Skovgård, have 118 og Jens Bech, have 129 der ikke er på valg. Der er ikke i vor vedtægter
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angivet noget antal for suppleanter, men vi har to. Suppleanter er Iben Kofoed, have 58 og
Børge Gudmann Povlsen, have 72, der er på valg og ønsker at fortsætte. Tommy, Iben og Børge
blev genvalgt.
Ny flaggast blev valgt til Tito, have 80.
Bestyrelsen takkede af og alle hjalp med at rydde op, tak for en god generalforsamling.
Efter generalforsamlingen aftalte de nye og gamle medlemmer at mødes den 17 marts kl. 12 i
fælleshuset for overdragelse af poster. Dog heraf undtaget er kassererposten der aftaler at,
mødes og overdrage selvstændigt.
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