Referat af generalforsamlingen i H/F Vedbæk, søndag den 2. april 2017
Dagsorden:
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6.

7.
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Valg af dirigent og referent
Beretning v/formand Per Ysbæk, have 19
Regnskab/budget 2016/2017
Indkomne forslag
Fastsættelse af haveleje
Valg af bestyrelse:
a) Valg af kasserer for 2 år. Camilla Paludan, have 49, genopstiller
b) Valg af bestyrelsesmedlem. Lars Dollerup, have 17, genopstiller
c) Valg af bestyrelsesmedlem. Kirsten Lange, have 9, genopstiller ikke.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
a) 1. suppleant. Anders Sørensen, have 68, genopstiller
b) 2. suppleant. Mariann Juulager, have 21, genopstiller
Valg af revisor for 2 år. John Ravnkilde, have 46, genopstiller
Valg af revisorsuppleant. Jack Pedersen, have 44, genopstiller.
Eventuelt, herunder uddeling af havepræmier.
-0-0-0-

Ad. 1 - Valg af dirigent og referent
Nikolej Bech, have 8, valgt til dirigent og Mariann Juulager, have 21, valgt til referent.
36 haver var repræsenteret og have 35 deltog fra pkt. 4.
Ad. 2 – Beretning v/ formand Per Ysbæk, have 19
- Der var solgt 14 haver i 2016. Der var blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder.
- Som noget nyt var der blevet afholdt velkomstmøde med nye medlemmer med henblik på
præsentation af foreningen og bestyrelsen. Mødet var en succes for alle parter og vil fremover blive
gentaget.
- Der var problemer med enkelte medlemmers kørsel på havegangene. Overdreven kørsel skader
drænrørene og reparation heraf er meget dyrt. Bestyrelsen har derfor besluttet at få omkodet
eksisterende hængelåse til kopieringssikrede nøgler. Dette kunne gøres for kr. 100 pr. lås.
Bestyrelsen ville få en nøgle og der ville blive lagt en nøgle i klubhuset til fælles afbenyttelse.
- Der var afholdt jubilæumsfest den 4. september 2016. Det var en rigtig god oplevelse blandt andet
med besøg fra kommunalbestyrelsen, Kolonihaveforbundet og kredsen. Bestyrelsen havde modtaget
megen ros for arrangementet. Festen var blevet væsentligt dyrere end budgetteret, men det var en
god fest. Haveforeningen fylder 75 til næste år – og det satser vi på også at fejre.
- Leje af klubhuset: Huset er medlemmernes og må ikke udlejes til 3. person medmindre man selv
deltager i festlighederne. Vi har dog en undtagelse i forhold til andre haveforeningers arrangementer,
hvis de ikke selv har et klubhus.
- Der er fællesarbejde den 9. maj kl. 17.00 / den 18. juni kl. 10.00 / den 22. august kl. 17.00. Husk at
checke ind hos formanden når I møder så jeres tilstedeværelse bliver registreret.
- Bestyrelsen udsender fremover alt pr. mail da posten både er for dyr og for upålidelig. Det er derfor
vigtigt at sørge for at jeres mailadresser er ajourført.

-

Genbrugspladsen er kun til genbrug. Vil fremover hedde byttecentral. Her kan stilles effekter der er
gode og brugbare og andre kolonister eventuelt kan anvende. Ingen ituslåede potter, maling m.v.
Havebedømmelse 2016: H/F Stadion fra Lyngby foretog bedømmelsen og 1. præmien gik til have 43,
Hans Petersen. Forbundets ærespræmie for kolonihaver gik ligeledes til have 43. Ærespræmien for
nyttehaverne fik Penny, have 53.
Havekonsulent Grethe Bjerregård vil blive inviteret til at holde foredrag.
Desværre bliver det nødvendigt at sætte kontingentet op ligesom leje af klubhuset ønskes hævet.
Mere herom under relevante punkter.
Primære opgaver for fællesarbejdet: Parkeringspladsen og legepladsen.

Ad. 3 – Regnskab & budget 2016/2017
Regnskabet og budget var blevet fremsendt pr. mail. Kassereren orienterede om ekstraordinært store
udgifter i 2016 hvilket havde givet det anførte underskud.
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.
Ad. 4 – Indkomne forslag
Have 28 havde fremsendt forslag om nedlæggelse af ”flaskecontaineren” idet man mente at folk selv kunne
bortskaffe deres flasker.
Formanden oplyste at tømningen kostede 300 kr/år og at besparelsen var så lille i forhold til de forventede
gener, hvis containeren blev nedlagt.
Efter en kort debat blev forslaget sat under afstemning og forkastet.
Bestyrelsen foreslog en at lejen for klubhuset blev hævet fra 1000 kr. til 1500 kr. samt ekstra 500 kr. i
vinterperioden. Baggrunden var store prisstigninger til blandt andet elektricitet/opvarmning. Prisen på
rengøring forbliver uændret på 500 kr.
Der var herefter flere forslag fra medlemmerne om f.eks. separat afregning af strøm; etablering af
solcelleanlæg; indkøb af industriopvaskermaskine.
Anne fra have 27 tilbød at undersøge om man muligvis kunne søge nogle fonde til finansiering af
solcelleanlæg.
Bestyrelsens forslag blev herefter sat under afstemnning og godkendt.
Ad. 5 – Fastsættelse af haveleje
På grund af stigende udgifter foreslår bestyrelsen en lejeforhøjelse pr. 1. september 2017 for kolonihaverne
til 1750 kr. halvårligt og for nyttehaverne til 1250 kr. halvårligt.
Forslaget blev godkendt.
Ad. 6 – Valg af bestyrelse
Camilla Paldan, have 49; Lars Dollerup, have 17; Mariann Juulager, have 21 blev valgt for 2 år.
Ad. 7 – Valg af suppleanter
Anders Sørensen, have 68 og Christine Dyring-Andersen blev valgt.

Ad. 8 – Valg af revisor for 2 år
John Ravnkilde, have 46 blev valgt.
Ad. 9 – Valg af revisor suppleant
Jack Pedersen, have 44 blev valgt.
Ad. 10 – Eventuelt
Der blev uddelt præmier til have 43, 17 og 19 som anført tidligere i Referatet.
Formanden takkede Kirsten Lange, have 9 for mange års store og trofaste indsats i haveforeningens
bestyrelse.
Forsamlingen udtrykte ønske om, at fællesarbejdsdagene blev lagt på hjemmesiden sammen med en plan
for hvilke opgaver, der skulle udføres. På den måde ville man kunne forberede sig hjemmefra med hensyn til
evt. værktøj m.v.

Sign. Nikolej Beck, dirigent

Sign. Per Ysbæk, formand

