
Referat af generalforsam ling
i HF Engdraget 24. maj 2016

25 haver var t i l  stede. 2 haver havde afleveret fuldmagt.

A: Dirigent
Christ ian (have 75) blev valgt t i l  dir igent. Anders (have 101) valgt t i l  referent.

B: Referat
Referatet fra sidste 8rs generalforsamling findes pE nlemmesiden og blev
godkendt.

C: Beretning
Formand-Poul (have 65) aflagde beretning om bestyrelsens arbejde:
Pligtarbejde korer ok, men man skal huske at skrive endringer/bytte af
pl igtarbejdet i  bogen i fel leshuset.
Foreningen er vel fungerende og instal lat ioner mm. er  i  orden.  Dog mangler  der
plads i skralderummet, l igesom reparation af defekte lamper pE stien er udsat.
Neste sommer vi l  Dong etablere nyt el-net med storre kapacitet. Dong betaler
for projektet.
Bestyrelsen arbejder pE en bom-losning pE cykelstien.
Bestyrelsen har brugt mange krefter p3 have 91, som ikke har overholdt
aftaler i  fht. pl igtarbejde og bygget uden for vores grund i str id med
fredningsregler. Sidstnevnte forhold er nu bragt i  orden.
Der er besti l t  containere t i l  tre gronne afgange, men ikke t i l  storskrald.

Beretningen blev godkendt med en opfordring t i l  at f inde en midlert idig lOsning
pE oet defekte gang-lys.

D: Indkomne forslag
Forslag 1 fra bestyrelsen (del 1)
Foreleggelse af sag om have 91, der gentagne gange har overtrSdt
vedtegterne bl.a. ved at udeblive fra pl igtarbejde. Ifolge vedtegternes 911
skal sagen bringes op p3 generalforsamlingen.

En rekke medlemmer understregede, at foreningen er et fel lesskab, hvor
man lofter i flok. Det er ikke i fellesskabets 3nd, at man bare betaler bgder t
stedet for at deltage i pl igtarbejde.

Flemming (have 91) oplyste,  at  han i3r  p lanleggerat  bruge mere t id i  haven.

Forslag 1 fra bestyrelsen (del 2)
Bestyrelsen onsker mandat t i l  at revidere vedtegternes $11, s3 sanktionerne
kan gradueres (i  dag er eneste sanktion eksklusion).

Side 1 af  3



Flere medlemmer opfordrede t i l ,  at nye regler bl iver sE enkle som mulige.

Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for.

Forslag 2 fra bestvrelsen om at endre pl igtarbejde t i l  14 dages turnus.
Der var ikke stemning for forslaget, som ikke blev bragt t i l  afstemning.

Forslag 3 fra Sonny (have 87) og Sophie (have 99) om Noras plads.
Med 25 stemmer for blev det vedtaget at nedsette et udvalg, der til
sommerfesten skal presentere et el ler f lere forslag t i l ,  hvordan pladsen kan
bruges bedre.

Udvalget best8r af:
Sonny (have 87), Sophie (have 99), Kirsten (have 51), Sidsel (have II7),
Sabine & Niels (have 119),  Kar ina (have 55),  Chr istof fer  (have 81).

E: Regnskab 2O15
Britt (have 61) fremlagde regnskabet for 2015, som stort set flupter med
budgettet. Der har veret store udgifter t i l  brgnde og nyt hegn. Aret ender med
et resuttat pE minus 30.082 kr.

Der blev sti l let sporgsmSl t i l ,  om alle bgder og leje af fel leshuset var blevet
betalt.
Regnskabet blev godkendt.

F: Budget 2016
Britt gennemgik budgettet for 2016, Der planlegges med uendret kontingent.
Der er ikke planlagt storre reparationer, s3 overskuddet ventes at bl ive p3 ca.
108.000 kr .

Poul oplyste, at der ude i fremtiden kommer udgifter, hvis vi fx i  forbindelse
med etableringen af det nye el-net velger at lave f ibernet og evt. opgradering
af fel leshus.

Det blev foreslSet at kgbe et nyt kgleskab til felleshuset og at bader skal 93 til
festkassen.
Budgettet blev godkendt med en note om, at festudvalget og bestyrelsen taler
sammen om et lidt stgrre festbudget.

Side 2 af  3



G: Valg til bestyrelsen
Tatjana (have I2I) stopper som nestformand, og John Ole (have 89) stopper
som kasserer. Poul takkede dem begge for deres store indsats. Takken blev
ledsaget af klapsalver.

a. Mette Steen (have 97) blev uden kampvalg ny kasserer
b. Jens (have 73) blev valgt t i l  ny nestformand
c.  Anders (have 83) b lev valgt  t i l  suppleant

Bestyrelsen best8r derfor i 3r af:
Poul  Degnbol  (have 65):  Formand
Jens Frahm-Rasmussen (have 73): Nestformand
Mette Steen (have 97): Kasserer
Britt  Wendelboe (have 61)
Charlotte Brandt Ramussen (have 109)
Suppleant: Anders @stergilrd Madsen (have 83)

H: Valg af revisor
Lasse Petersen (have 79) blev valgt t i l  revisor (Mette Behr (have 69) var ikke
p3 valg)
S@ren Henriques Ferdinandsen (have 101) blev valgt t i l  revisor-suppleant.

I: Valg til festudvalget
Festudvalget best8r af Sonny (have 87), Saren (have 101), Sophie (have 99)
og Christoffer (have B1), men alle er velkomne.

J: Eventuelt
Tatjana har oprettet facebookgruppen H/F Engdraget, som man kan melde sig
t i l :
( |  i  n k : https : / /www. facebook. com/g rou ps/6406779894223 99/)
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