
Referat	  af	  	  Ordinær	  Generalforsamling	  	  i	  N/F	  Kløverengen	  

d.	  5.	  marts	  2015	  i	  Mariakirken,	  Istedgade	  20,	  1650	  Kbh.	  V

Dagsorden	  :

1.	  Valg	  af	  dirigent	  :	  Nielsine	  P.	  og	  3	  stemmetællere

Dirigenten	  erklærede	  G.forsamlingen	  for	  lovligt	  varslet	  og	  indkaldt.-‐	  Tilstede	  var	  22	  stemmebereLgede,	  hvilket	  ikke	  udgjorde	  2/3	  af	  
det	  totale	  medlemstal,	  som	  kræves	  ved	  vedtægtsændringer.	  Dirigenten	  gjorde	  	  opmærksom	  på	  ,	  at	  et	  punkt	  var	  faldet	  ud	  af	  
dagsordenen:	  Nye	  vedtægter.	  Dirigenten	  foreslog,	  at	  punktet	  -‐	  eRersom	  nye	  vedtægter	  var	  udsendt	  med	  indkaldelsen	  -‐	  godt	  kunne	  
diskuteres.	  Forsamlingen	  SlsluTede	  sig	  deTe.	  Punktet	  vil	  blive	  behandlet	  på	  ekstraordinær	  G.forsamling	  v.	  Standerhejsning	  d.29.3	  .	  
Medlemmerne	  bedes	  læse	  det	  fremsendte	  papir	  om	  nye	  vedtægte	  samt	  den	  medsendte	  læsevejledning	  vedr.	  paragraf	  8.11	  og	  8.12.	  -‐	  
AnneTe	  	  gjorde	  rede	  for	  spørgsmålet	  om	  '	  arv	  i	  levende	  live	  '	  og	  forsamlingen	  kommenterede	  og	  diskuterede	  spørgsmålet.

2.	  ad	  formandens	  beretning:

Torben	  M.	  redegjorde	  for	  årets	  forløb:	  Det	  har	  været	  et	  akSvt	  år,	  bl.a	  er	  fælleshuset	  m.	  omgivelser	  blevet	  forbedret	  mht.	  udv.	  
grovkøkken,	  indv.	  er	  gaskomfur	  på	  vej,	  en	  overdækning	  af	  forpladsen	  forventes	  indviet	  i	  forsommeren.	  Plan	  om	  at	  opdele	  Eriks	  	  have	  
(	  	  Sdl.	  formand	  Erik	  P.	  ,	  som	  opsiger	  sin	  have	  )	  i	  4	  "retrætehaver"	  	  er	  blevet	  diskuteret.	  -‐	  ERer	  krav	  fra	  Kolonihaveforbundet	  er	  alle	  haver	  
blevet	  opmålt	  og	  registreret	  af	  bestyrelsen	  	  i	  vinterens	  løb,	  -‐	  der	  er	  endnu	  ikke	  svar	  fra	  Forbundet.	  Formanden	  præciserede	  vigSgheden	  
af	  at	  overholde	  regler	  for	  byggeri	  og	  at	  kontakte	  bestyrelsen	  ved	  planer	  om	  udvidelse	  /	  byggeri	  generelt.	  -‐	  Der	  har	  kun	  	  været	  få	  
udskiRninger,	  -‐	  man	  må	  vente	  2-‐3	  år	  på	  en	  have,	  -‐ventelisten	  åbnes	  1.4,	  der	  er	  8	  personer	  på	  listen,	  -‐	  man	  regner	  med	  at	  acceptere	  op	  Sl	  
20	  personer	  på	  ventelisten.	  -‐	  	  Om	  planlagt	  beskæring	  af	  store	  træer	  :	  Ved	  containerpladsen,	  ved	  Noras	  hus	  og	  v.	  Toilethuset	  (	  fældes	  ).

I	  denne	  vinter	  har	  der	  været	  få	  indbrud,	  intet	  hærværk.

Årets	  gang	  ,	  -‐	  vigSge	  datoer	  er	  lagt	  på	  hjemmesiden,	  -‐	  her	  kan	  nævnes	  ,	  at	  der	  kommer	  containere	  Sl	  haveaffald	  ,	  hestemøg	  .	  Ikke	  grus	  og	  
ikke	  jord	  .

Formanden	  udtalte,	  at	  der	  havde	  været	  en	  god	  stemning	  og	  debat	  i	  bestyrelsen	  i	  perioden.

3.	  ad	  årsregnskab	  2014.	  Regnskabet	  fremlagt	  og	  enstemmigt	  godkendt.	  

4.	  Anlægsprojekt	  -‐Retrætehaver	  blev	  debaTeret	  og	  en	  orienterende	  afstemning	  viste	  et	  stort	  flertal	  for	  at	  lade	  bestyrelsen	  arbejde	  
videre	  med	  tankerne.	  -‐	  Et	  ønske	  om	  at	  Slgodese	  	  bl.a	  ældre-‐/	  måske	  gangbesværede-‐,(	  herunder	  folk,	  som	  af	  den	  ene	  eller	  anden	  grund	  
ikke	  længere	  magter	  deres	  have	  )	  	  haveejeres	  mulighed	  for	  at	  bevare	  Slknytningen	  Sl	  haveforeningen	  havde	  været	  den	  umiddelbare	  
anledning	  Sl	  	  projektet.

5.BudgeTet	  2015	  blev	  godkendt	  med	  akklamaSon	  .	  	  Et	  enkelt	  punkt	  kommenteret	  :	  Der	  kommer	  3	  containere	  Sl	  affald	  v.	  indgangen.

6.	  Valg	  af	  kasserer	  .	  AnneTe	  Skov	  trækker	  sig	  og	  modtog	  ros	  for	  sit	  arbejde.	  -‐Til	  kasserer	  valgtes	  Pernille	  Molsgård.

7.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlem	  for	  2	  år.	  Lise	  Lotz	  modtog	  genvalg.

8.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlem	  for	  2	  år.	  Pernille	  Molsgård	  modtog	  valg.

9.	  Valg	  af	  suppleant.	  Pernille	  Wandel	  modtog	  valg.

10.	  Valg	  af	  2	  revisorer	  for	  2	  år.	  Kim	  SkyTe	  Graae	  og	  Hanne	  Jensen	  modtog	  genvalg.

11.	  Valg	  af	  revisorsuppleant	  for	  1	  år.	  Malene	  blev	  valgt.

12.	  Valg	  af	  vurderingsudvalg:	  Frank	  Pedersen	  og	  Torben	  Madsen	  genopsSllede	  og	  blev	  valgt.

!3.	  	  Evt.	  -‐	  	  Joblisten	  bliver	  lagt	  i	  fælleshuset,	  så	  man	  kan	  skrive	  sig	  på	  (	  liste	  over	  småjobs	  ).	  Iflg	  Gert	  sidder	  bierne	  i	  klumper	  og	  venter	  på	  
foråret,	  men	  angiveligt	  i	  god	  form.	  Et	  bimøde	  vil	  blive	  akoldt	  snarest.	  Iflg	  Torben	  er	  der	  fonde,	  hvor	  man	  søge	  penge	  Sl	  forskellige	  
projekter.

Generalforsamlingen	  forløb	  i	  en	  god	  stemning,	  -‐	  og	  debatlysten	  var	  stor.

Ref.	  Bente	  Laumann-‐


