
Generalforsamling 28. februar 2022.  

Generalforsamlingen blev afholdt i fredelige omgivelser i god stemning.  Der var fremmødt omkring 25 
personer ud over bestyrelsen. Fra bestyrelsen var alle tilstede på nær Lars. 

1. Valg af dirigent. 
a. Nancy valgt. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
a. Poul Vels Christensen fremlægger formandens beretning. Den lægges op på hjemmesiden.  

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor. 
a. Vibeke fremlægger regnskabet som lægges på hjemmesiden. Der stilles spørgsmål til 

udgifterne til sne som flere finder dyrt. Vi er klar over det, men det koster desværre meget 
at få ryddet sne og saltet. Vi undersøger, om de kommer for ofte. 

4. Rettidigt indkomne forslag. 
a. Fra bestyrelsen: tilrettet paragraf 8 til vedtægterne. 

i. Forslaget er vedtaget (dvs. der varsles skriftligt, men indkaldes ikke skriftligt til 
generalforsamlingerne). 

b. Forslaget fra ”Mere liv i haverne” kan der ikke stemmes om, da forslaget ikke rettidigt blev 
offentliggjort på hjemmesiden. Det skyldes, at bestyrelsen ikke så forslaget, da det var i 
røget i spam filteret. Vi beklager meget og vil fra nu svare bekræftende når vi har modtaget 
et forslag. Således bedes personer, der ikke får en bekræftelse, at rette henvendelse igen. 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
a. Budgettet er vedtaget. Det ligger på hjemmesiden. 

6. Valg af bestyrelsen. På valg er Poul og Mads. 
a. Poul Vels Christensen genopstiller og vælges. Mads ønsker ikke genvalg, men et tidligere 

bestyrelsesmedlem Poul Iversen stiller op og vælges. 
7. Valg af 2 suppleanter. 

a. Jan Loft birkehaven 63 
b. Mette Thomsen hindbærhaven 9. 

8. Valg af revisorer 
a. Jens Hindbærhaven 48 
b. Inge-Dorte Birkehaven 3  

9. Eventuelt. 
a. Bestyrelsen lægger op til debat om finansiering af ny asfalt. 
b. Birthe ønsker at få slettet navn og adresse fra kontrakten på Nygaard.  
c. Forslag omkring dræn under stien hindbærhaven 23. 
d. Liv fra mere liv i haverne  

i. Man må gerne plante blomster foran hækken så længe højden ikke overstiger 1 
meter. 

ii. Fremtidigt forslag om at lave blomsterpytter rundtomkring i haverne. 
iii. Kvashegn Det er vigtigt at beboer i nærområdet bliver spurgt. Undersøg om rotter 

kan blive et problem. 
e. Der bliver kørt stærkt. Vi prøver at kontakte kommunen, men ved ikke rigtigt hvad vi skal 

gøre. (bemaling af cykelsti (blå eller rød)? Skilt med dobbeltcykel? Genmaling af hvide 
markeringer?) 

f. Vi kontakter Nygaard omkring dræn og oprensning af brønde langs stien parallelt med 
sønderskovvej.   


