
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.02.2008 

 

Ad 1)  Viola Ørbæk, have 15 valgt til dirigent. 

 

Ad 2)  Beretningen ved næstformand Steen Clausen, have 100 er opslået i  

           relation til referatet. 

           Spørgsmål til beretningen: hvad er meningen med det medsendte  

           spørgeskema ? Bodil Kristensen oplyste, at skemaet er sendt via et 

           rådgivende ingeniørfirma med det formål, at kommunen får en 

           kortlægning af spildevandsforholdene i kolonihaveforeningerne. 

           Beretningen blev efterfølgende godkendt. 

            

Ad 3)  Præmie i form af gavekort til byggemarked blev givet til 

           haverne 16, 28, 120 og 127. 

 

Ad 4)  Regnskabet for 2007 blev godkendt. 

 

Ad 5)  Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag om årlig henlæggelse af 

           kr. 10.000 i år 2008, 2009 og 2010 med henblik på afholdelse af 

           75-års jubilæum i 2011 blev vedtaget. 

 

Ad 6)  Omkostninger til formand/kasserer 2008 blev godkendt. 

 

Ad 7)  Fastsættelse af havelejen for 2008. Uændret fra 2007. 

 

Ad 8)  Budget for 2008 blev godkendt. 

 

Ad 9)  Ekstraordinært valg af formand for en 1-årig periode: Hanne Høyer 

           have 110 blev valgt. 

 

Ad10) Valg af kasserer, Bodil Kristensen ønskede ikke genvalg. I stedet  

           blev valgt Bitten Clod-Svensson, have 140. 

 

Ad11) Valg af bestyrelsesmedlem Lene Agerbo, have 74 genvalgt. Gunner 

           Clod-Svensson ønskede ikke genvalg i stedet blev valgt Linda 

           Østergaard Nielsen, have 44. 



 

            Suppleanter blev Helen Mortensen, have 123A og Kaj John 

            Johansen, have 30. 

 

Ad12)  Valg af kritisk revisor for 2 år, Martin Sørensen ønskede ikke 

             genvalg, i stedet blev valgt Lis Osterland, have 114. Valg af 

             kritisk revisor for 1 år: i stedet for Ole Eg Clausen, der er  

             fratrådt blev valgt Susanne Flydtkær, have 112. Som 

             suppleant blev valgt Maria Tholander, have 63. 

 

Ad13)  Valg af vurderingsnævn: Lene Agerbo, have 74, Steen Clausen, 

            have 100 og Martin Sørensen, have 143 blev genvalgt. 

            Som suppleant blev valgt Kaj John Johansen, have 30. 

 

Ad14)  Eventuelt:  Fra salen kom ønske om, at der åbnes for vandet 

            i forbindelse med påsken, men bestyrelsen holder fast ved, at der 

            først åbnes som planlagt den sidste weekend i marts. 

            Endvidere blev der fremsat ønske om, at brandveje holdes fri for 

            parkerede biler. Bodil Kristensen påpegede at det ifølge  

            vedtægterne kun er tilladt med af- og pålæsning og ikke parkering. 

            Til slut et forslag om at pålægge gebyr ved manglende  

            vandaflæsning. Et sådant forslag kræver afstemning og skulle have 

            været indsendt inden generalforsamlingen for at blive behandlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


