!
H/F Engdraget
Referat af ordinær generalforsamling
Mandag 26.05.2014

!

Lovligt indkaldt og i henhold til vedtægterne: Ja
Haver repræsenteret: alle på nær Lone (have 93), Jakob og Charlotte (have 113)
Fuldmagter: 1 gyldig, 1 ugyldig (bærer af fuldmagt skal være stemmeberettiget på
generalforsamlingen)
Referent: Rasmus (have 109)

!

A. Valg af dirigent.
Martin blev valgt.

!

B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2013.
Godkendt med følgende bemærkninger:
• Tidspunkt for åbning og lukning af vand skrives ind i ordensreglementet.
• Status for sidste års beslutning vedr. brønde og VVS.

!

C. Bestyrelsens beretning.
Godkendt med følgende bemærkninger:
• Vigtigt at de opdaterede vedtægter er tilgængelige for generalforsamlingen, så
vi har samme udgangspunkt for vores drøftelser af indkomne forslag.

!

D. Indkomne forslag.
Forslag 0 (bestyrelsen):
Køb af fælles fryser
For: 14 Imod: 14
Ikke vedtaget.

!

Forslag 1 (Per Danbo og Maria have 59):
Ophævelse af forbud mod kat.
For: 7 Imod: 24 (Skriftlig afstemning)
Ikke vedtaget.

!

Alternativt forslag: Ophævelse af forbud mod kat og en tilføjelse til
ordensreglementet om, at ”husdyr, som ikke er i snor, skal holdes på egen grund.”
For: 13 Imod: 17 Undlod: Ikke vedtaget.

!

Forslag 2 (John Ole Eskildsen have 89):
at de sidste 2 linier i punkt 8. i vores ordensreglement ændres til:
"Bestyrelsen er bemyndiget til at forlange generende beplantning fjernet. Hvis et
sådant påbud ikke efterkommes, kan bestyrelsen foranledige, at dette bliver udført for
medlemmets regning."
For: 16 Imod: 10
Vedtaget.

!

Forslag 3 (Kurt Johansen have 53):
Skrappere sanktioner over for medlemmer, der svigter deres pligter i foreningen.
Forslaget blev trukket tilbage, dog med en opfordring til, at alle møder frem til
pligtarbejde.

!

Forslag 4 (Lasse Petersen have 79):
Renovering af vandbrønde, herunder nye haner
Allerede vedtaget sidste år. Eksekvering pågår.
Forslaget frafaldes.
Genindførelse af helårsvand
For: 4 Imod: 19
Ikke vedtaget.

!

Forslag 5 (Poul Jepsen have 87):
1: Ved ejerskifte nedlægges eksisterende brændeovne og det nye medlem må finde
anden varmekilde.
2: Ved nybyg må medlemmerne finde en anden varmekilde eller brændeovn.
3. Eksisterende brændeovne kan benyttes til de ikke duer længere. Derefter må
medlemmet finde en anden varmekilde.
Ovenstående vedtægter gælder alle former for brændeovne og pillefyr.
For: 2 Imod: kom ikke til afstemning da kun 2 var imod. Det lå implicit, at her var
stort flertal.
Ikke vedtaget.
E. Regnskab.
Godkendt

!

F. Budget.
Godkendt

!

G. Valg til bestyrelsen
Næstformand Tatjana Haddow, er på valg. Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem, Birgitte er på valg. Genvalgt.
Kasserer John Ole er på Valg. Genvalgt.

H. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Lasse genvalgt
Revisorsuppleant: Sabine er ikke på valg.
I. Valg af festudvalg.
Sophie valgt
Jens genvalgt
Poul genvalgt
Udvalget opfordrer medlemmerne til at komme med gode ideer.
Udvalget blev opfordret til hurtigt at komme med datoer.
Flere gav udtryk for, at de gerne vil hjælpe festudvalget.

!

J. Elektronisk Post.
Det blev besluttet, at vi går over til elektronisk post, men med mulighed for at blive
undtaget herfra. Ønsker om undtagelse fra elektronisk post indmeldes til Tatjana.

!

Indkaldelser, referater, opslag mv. lægges fremover på foreningens hjemmeside og
sendes ud med e-mail.

!

K. Eventuelt.
Et medlem gav en opfordring til bestyrelsen om, at den gamle bænk på Noras plads smides væk
eller males.

!

Et medlem opfordrede bestyrelsen til, at fremsætte vedtægtsændring på næste generalforsamling,
hvori det præciseres, hvem der må deltage i og tale på generalforsamlingen.

!

Et medlem opfordrede medlemmerne til at komprimere deres affald (træde på papkasser), så det
ikke optager unødigt plads i affaldscontainerne.

!

Et medlem erindrede medlemmerne om, at der ikke må komme elektronikaffald i storskrald.

