
Referat vedr. HFRørvangsparken, den årlige generalforsamling

Onsdag den 26-08-2020 på Hotel Sidesporet's "Rotationshallen"

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent, Allan Jensen, have 115
Referent, Tonie Thomsen, have 137

2. Valg af stemmetæller
47 stemmeberettigede - 62 deltagere
StemmetælIere Rikke Slot, have 22 og Gry Nielsen, have 20

3. Beretning
Beretningen oplæst og godkendt af forsamlingen.
Spørgsmål fra Michael, have 7:
Kan en bestyrelse, optage kollektive lån, i form af en leasingkontrakt, uden generalforsamlingens
samtykke? Jf. vedtægter § 9,13, Optagelse af kollektive lån.
Michael mener, at denne aftale skulle have været godkendt af generalforsamlingen.
Michael har forespurgt kolonihaveforbundet, som svarer: Det fremgår af jeres vedtægter, at
optagelse af kollektivt lån, skal igennem en generalforsamling, hvor det kræves at mindst 2/3 af
medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Beslutningen er ikke
truffet på baggrund af dette.
Sagen er drøftet af forsamlingen, og kommer til afstemning ved næste generalforsamling.

5. Godkendelse af regnskab og budget
Spørgsmål fra Jørgen, have 65, vedr. lønnen til He, samt utilfredshed med at der udføres arbejde på
kommunes område, at vi bruger penge på dette.
Spørgsmål fra Rolf, have 152, vedr. økonomien ang. vedligehold af bygninger, samt spørgsmål vedr.
økonomien ang. vedligehold af maskinparken.
Birgitte, have 35, gør opmærksom på at drøftelsen af økonomien er budget for 2020, og ikke penge
der er brugt.
Regnskab og budget godkendt af forsamlingen.

4. Årsregnskab
Årsregnskab oplæst af kasserer.

6. Indkomne forslag:
Forslag fra Louise Blom Olsen, have 50 A
Vedr. hastighed - løsning af problemet?
Det er kommunens vej, offentlig vej, og kommunen samt politiet, der skal forespørges vedr. en
løsning.
En løsning skal betales af haveforeningen og HCoplyser at vejbump og skiltning kan løbe op i ca. kr.
100.000,-
Det besluttes at der nedsættes et udvalg under bestyrelsen til at undersøge muligheder for løsning.

Gitte, have nr. 1 oplyser at Post Nord kører alt for stærkt, og ønsker at bestyrelsen tager kontakt.



Forslag fra Michael Lyngby Petersen, have 7 og Pia Agerbo, have 117
Forlængelse af projektet med forskønnelse med 3 år. Udgiftsniveau på kr. 3.000 årligt
Michael orienterer om projektet og oplyser at der kan søges penge via fonde, hvilket projektet vil
gøre.
Forsamlingen godkender forslaget.
Michael ønsker at der kommer flere med i projektet.

7. Valg af kasserer for 2 år

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlem for 2 år
Bestyrelsesmedlem for 2 år
c/2 Bestyrelsessuppleanter for 1 år

9. Valg af interne revisorer og suppleanter
al Revisor for 2 år
bi Revisorsuppleant for 1 år

10. Valg af vurderingsudvalg
al Vurderingsmand for 1 år
bi Vurderingsmand for 1 år

Lise Knudsen, have 97, modtager genvalg - valgt

Ingrid Andersen,have 81, modtager genvalg-valgt
Allan Jensen, have 115, modtager genvalg - valgt
Louise, have 50 A - valgt
Anita, have 57 - valgt

Preben Lund, have 137, modtager genvalg - valgt
Vagn Jensen, have 36 - valgt

Klaus Klausen, have 133, modtager genvalg -valgt
Jørgen Brogaard, have 52 - valgt

HC opfordrer interesserede medlemmer til at henvende sig, og komme på vurderingskursus.

11. Beretning fra kredsen
Allan Jensen, have 115, oplyser at han er kasserer i kredsen. Formanden er stoppet i foråret, og der
har ikke været møde i kredsen, og derfor intet at berette.

12. Eventuelt
Orientering om den nye lokalplan af He, lokalplanen kan findes hjemmesiden.
Byggeprocenten er sat op, så det nu er max. husstørrelse på 50 m2
Der SKAL byggetilladelse til, inden byggeriet opstartes.
Byggetilladelsen kan findes på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til HC.

Der gøres opmærksom på at der kan tegnes forsikring gennem haveforeningen, og derved spares
penge.

Birgitte, have 35, gør opmærksom på problem med parkering på vendepladsen ved Skovvej.
Det tages til efterretning af bestyrelsen, som vil drøfte sagen.

Kasserer Lise er ked af at der er mange der ikke indbetaler havelejen til tiden, og må bruge rigtig
meget tid på at indkassere pengene.

Gitte, have 54 ønsker at regning fremsendes på mail.

Anita, have 57 tilbyder at skrive på FaceBook gruppen 14. dage før hver indbetaling.


