
H/F Engdraget
General forsamling

torsdag d. 28. maj 2015. kl. 18.30
 

Bestyrelsen	  byder	  på	  hotdogs,	  vand	  og	  øl	  fra	  kl.	  18.00
 
Dagsorden:
 

Valg af dirigent: Dan blev valgt. Jakob refererer. 25 haver til stede, indgivet 3
fuldmagter.
Godkendelse af referat fra GF 2014  - referatet kan findes på	  hjemmesiden
hfengdraget.dk: Referatet blev godkendt.
Bestyrelsens beretning: Velkommen til nye beboere, farvel til Anne. Esther vil
sælge. Der er tjekket på, at ejere også	  er brugere. Trist at enkelte haver står
tomme. Hjemmeside kører fint. Husk pligtarbejde, også	  at møde til tiden.
Supercykelsti: vi har holdt møde med kommunen og forsøger at forhindre, at
den kommer lige ved vores forening. Taget nyt lån for at spare penge.
Charlotte har kigget på, hvad byggereglerne er. Nyt hegn til Fortbo er sat op.
Nye haner sat på	  brøndene, de burde være rustfri. Fælleshuset har fået lavet
lidt forbedringer. Tak for dejlig fest. Containere koster nu penge, både grøn
(1450kr) og storskrald (2200kr). Peter stopper som formand, ønskede ny
bestyrelse god vind. Beretning blev modtaget bilag og følgende
bemærkninger: Bestyrelsen blev opfordret til fortsat at hænge opslag på
tavlen, ikke kun slå	  dem op på	  hjemmesiden. Charlotte oplyste, at i vores
forening skal der altid søges byggetilladelse. Dels fordi vi ligger tæt på
Kastrup Fort, som er et fortidsminde, dels fordi der er tinglyst dokumenter for
foreningen.
Indkomne forslag fra bestyrelsen –	  se bilag 1.a: forslag om fælles fryseskab i
fælleshuset. Forslaget blev behandlet i en grundig debat. Skriftlig Afstemning:
for stemte 14, imod stemte 11, 2 stemte blankt, 1 stemme var ugyldig.
.Forslaget er vedtaget
 
Indkomne	  forslag	  fra	  medlemmer.	  	  Der	  er	  1.	  indkomne	  forslag	  i	  år.
Rasmus	  Brandt	  (have	  109)	  –	  se	  bilag	  1.b.	  Forslag	  om	  forsøgsvis	  mulighed
for	  udlån	  til	  venner	  i	  bred	  forstand,	  dvs	  inkl	  boligbytte.	  Rasmus
begrundede	  forslaget.	  For	  stemte	  22,	  imod	  stemte	  2,	  1	  stemte	  blankt.

 
Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2014: Ole fremlagde regnskab.
Foreningen havde overskud på	  ca 100.000, formuen er ca 220.000 ved
regnskabsårets afslutning. Foreningens økonomi er stabil. Der blev stillet
spørgsmål om den lave indtægt ved bøder.  Regnskabet godkendt.
Forelæggelse og godkendelse af budget: Kontingent uændret. Faldende
renteudgifter. Udgift til kloak i aktuelle budgetår. Udsigt til et underskud på
20.000, men det vurderes ikke at være et problem i betragtning af det pæne
overskud i forrige regnskabsår. Der kan forudses ikke-budgetterede udgifter til
containere, da nyheden om betaling for containere kom efter budgetlæggelse.
 Der blev stillet spørgsmål om den faldende post til ejendomsskat i budgettet.
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overskud i forrige regnskabsår. Der kan forudses ikke-budgetterede udgifter til
containere, da nyheden om betaling for containere kom efter budgetlæggelse.
 Der blev stillet spørgsmål om den faldende post til ejendomsskat i budgettet.
Det skyldes ny vurdering af grundpriserne. Aktuel formue 160.000. Budget
blev godkendt.
 
Valg af  bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Formand	  Peter	  Bastian	  Sørensen	  (have	  117)	  er	  på	  valg	  (genopstiller	  ikke)
Bestyrelsesmedlem	  Britt	  Wendelboe	  (have	  61)	  er	  på	  valg	  	  og	  stiller	  op	  -‐
VALGT
Bestyrelsesmedlem	  Charlotte	  Sloth	  Lassen	  (have	  109)	  er	  på	  valg	  og
genopstiller	  -‐	  VALGT
Birgitte	  Hommelgaard	  (Have	  65)	  trækker	  sig
Poul	  Degnbol	  (Have	  65)	  stiller	  op,	  er	  villig	  til	  at	  påtage	  sig	  formandsposten
-‐	  VALGT
Jens	  Frahm	  (Have	  73)	  stiller	  op	  -‐	  VALGT
Birgitte	  på	  vegne	  af	  bestyrelsen	  takkede	  Peter	  for	  den	  store	  indsats	  som
formand.

 
Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Lasse Petersen (have 79) er ikke på	  valg
Revisorsuppleant: Sabina Salomon Bohn Willeberg (have 119) er på	  valg, tilbød

at trække sig, Mette (Have 69) stillede op og blev valgt
 

Valg til festudvalg: Søren (Have 101), Sonny (Have 87) og Christoffer (Have
81) blev valgt med jubel
Eventuelt: Tatiana informerede om hjemmesiden. Nyhedsbrev ender måske
hos nogle i spamfilter, så	  opfordring til at godkende mail th@trier.dk i
mailprogram. Birgitte foreslog ny gruppe om havehold, dyrehold,
klimatilpasning etc. Gruppen er åben. Mette nævnede containere som problem.
 
Husk at sende fuldmagt til et medlem eller til bestyrelsen hvis du/I ikke kan deltage.

Samt at melde afbud til Peter Bastian på	  mail.: Bastianboysen@bcbnet.dk
 
Med venlig hilsen
På	  vegne af bestyrelsen
Peter Bastian Sørensen
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