
 

 

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 11. februar 2016 kl. 19 
 
1. Valg af dirigent og sekretær Formanden bød velkommen og foreslog Arthur Lind Hansen som dirigent. 
Arthur blev valg som dirigent uden modkandidater. 
Jacob Ingerslev blev valgt som sekretær uden modkandidater. 
Arthur gennemgik dagsordenen, og spurgte til kommentarer til dagsordenen. Der var ingen 
kommentarer til dagsordenen. 
Der var 17 fremmødte, der repræsenterede 14 stemmeberettigede. 
 
2. Bestyrelsens beretning for året 2015 Formanden fremlagde beretningen, talepapir er vedlagt. 
Formanden talte om pleje af fællesarealer, parkeringspladsens stand og henkastning af haveaffald i 
skoven. 
Han berettede om et godt kartoffelår med meget nedbør og lille brug af vand.  
Han fortalte om arbejdsdage og vores maskinpark, der skal anvendes skånsomt. 
Bestyrelsen sender stadig breve til 4 medlemmer, mens resten får mail. 
Der blev spurgt til p-pladsens vedligeholdelse og bestyrelsen blev opfordret til at bede kommunen om 
forbedringer. P-pladsen er en del af vores lejemål, og det er os der skal holde området. 
Der blev spurgt til status for udlejning af ledige haver. Der er 5 ledige haver og to der er interesserede. 
Det blev kommenteret, at kommunens ikke passer arealer ud til Jonstrupvej, Bestyrelsen har ikke 
påtalt kommunens pleje af deres arealer, men hvis de roder på de arealer vi lejer, kontakter 
bestyrelsen kommunen. 
Der blev spurgt til tilstanden af vej ved skoven, der er i meget dårlig stand. Bestyrelsen lovede at 
undersøge, om vi kan gøre noget. 
Beretningen blev her efter godkendt. 
 
3. Gennemgang af det reviderede regnskab 2015 Søren gennemgik regnskabet.  
Der blev spurgt til formålet ved at have en egenkapital. Egenkapital er for at have penge til at betale 
leje til kommunen, der betales først på året, og for at have råd til erstatning af maskiner, hvis de 
bryder sammen. 
Uhensigtsmæssig brug af maskiner blev diskuteret, og bestyrelsen meddelte, at de vil fortsætte med 
introduktion til maskinerne på arbejdsdage. 
Det blev diskuteret, om der skal betales mere end depositum for nøgler, en slags leje, men det blev 
fastslået at det er vigtigt med et depositum, da det er vigtigt at nøglerne kommer tilbage. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 
 
5. Budget 2017 og kontingent 2017, bestyrelsen foreslår 500 kr. Søren fremlagde budget. 
Budget blev taget til efterretning og kontingent godkendt. 
 
6. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, to revisorer og en 

revisorsuppleant. Formand, Henry Godiksen blev genvalgt for et år uden modkandidat. 



 

 

Kasserer, Benny Lund Nielsen blev foreslået og modtog valg for to år. 
Bestyrelsesmedlem, Charlotte Lind Hansen blev genvalgt for 2 år. 
Bestyrelsesmedlem, Kurt Clemmensen blev genvalgt for 2 år. 
Bestyrelsessuppleanter, Knud Hansen (1. suppleant) og Thorkild Krejberg (2. suppleant) blev 
genvalgt for 1 år. 
Revisorer, Knud Poulsen og Gunhild Lind Hansen blev genvalgt for 1 år 
Revisorsuppleant, Preben Jensen blev valgt for 1 år. 
 
7. Eventuelt Søren blev takket for sin indsats som kassere. 
Der blev mindet om, at kontingent skal være betalt d. 5. marts. 
Det blev oplyst, at der er arbejdsdag d. 2. april. 
Birger kan kontaktes, hvis man gerne vil have sin have fræset. Prisen er stadig 450,-. 
Der blev spurgt til betaling for fræsning af opsagte haver. I år er der to haver, hvor depositum betaler 
fræsning, to hvor der er betalt i forbindelse med opsigelse, to der er afleveret i pæn stand og to der 
betales af foreningen. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og for at deltagerne tog det roligt men alvorligt. 
 
 

Referent  
Jacob Ingerslev 


