
 

H/F Engdraget                    
Referat af ordinær generalforsamling

04.-04.-2011
 

Referent: Torben (H 101)
 
Dagsorden:
 
A. Valg af dirigent
B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling d. 14-04.-2010
C. Bestyrelsens beretning
D. Indkomne forslag:
           1. Forslag fra Karin Meinecke (H63)
E. Forelæggelse om godkendelse af regnskab 2010
F. Forelæggelse om godkendelse af budget 2011
G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter
H. Valg af revisor og revisor og revisorsuppleant
I. Valg af festudvalg  
J. Eventuelt
 
Tilstede var have: 51-53-55-61-63-65-67-75-79-89-97-101-107-109
                            111-113-115-117-119-121
                            Have 87 repræsenteret af Maria Jepsen med fuldmagt
                            Dertil forelå der fuldmagter fra have 77-85-95
 
A: Dan (H61) blev valg og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
    Dan foreslog herefter valg af stemmeudvalg. Karoline (H111) og John (H67)  blev valgt.
 
B: Referatet blev godkendt.
 
C: Vedlagt
    Kommentarerne til beretningen handlede mest om brugsretsaftaler, diverse banker og
    billige lån
 
D: Forslag om flytning af generalforsamlingen til et senere tidspunkt, så den kan afholdes
    i haven. Der blev foreslået af afholde generalforsamlingen inden udgangen af Maj måned
   Forslaget blev vedtaget med 24 stemmer for.
 
E: Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
 
F: Ole (H89) gjorde opmærksom på at de sidste stigninger på ejendomsskatten var fordelt
   ligeligt på alle have og ikke som foreskrevet i § 17 på de enkelte havers areal. Bestyrelsen
   blev opfordret til af bringe dette i orden.
   Flere spurgte til hvorfor der ikke var inddrevet bøder i det forgangne år.
   Bestyrelsen havde intet svar på dette og beklagede.
   Budgettet blev herefter vedtaget



 
 
G: Tatjana Haddow(H121), Charlotte Rasmussen(H109), Ole Eskildsen(H89) blev valgt til
    bestyrelsen.
   Bestyrelsen konstituerer sig selv. Mette (H69) er valgt til suppleant. 
   
H: Sabine (H119) og Lasse (H79) blev valgt til revisorer
    Britt (H61) blev valgt til revisor suppleant.
 
I: Karoline (H111), Pernille (H75) og Maria (H87) blev valgt til festudvalget.
 
J. Karin (H63) spurgte om holdning til fortsættelse af ”døde duer” til finansieringen
  af havefester. I referentens ører lød det som om forsamlingen mente at tiden måske
  var inde til at se på en anden finansiering af havefester.
 
 
 
 
Formand: Kurt (H 53)                                                                       Dirigent: Dan (H61)
 
 
 
 
 
 
   
  


