Generalforsamling N/F Kløverengen
Tirsdag den 15. marts 2016
Mariakirken, Istedgade 20
Til stede:
1. Anders
2. Bettina
3. Sheena
4. Lise W
5. Anita
6. Toke
7. Marianne S
8. Malene

9. Ole S + Hanne W
10. Thordis
11. Hanne J
12. Annette S
13. Frank + Anne
14. Nina (Malte)
15. Claus + Jaike
16. Helen

17. Liselotte
18. Pernille M
19. Pernille W
20. Lise L
21. Sten
22. Torben
23. Veronica

1. Valg af dirigent – referent og stemmetællere
Dirigent: Sten Buss
Referent: Lise Lotz
Stemmetællere: vælges hvis nødvendigt
2. Formandens beretning
Torben aflagde beretning om bl.a. Lavere aktivitetsniveau i 2015; projekter er landet:
opgradering af Fælleshus (bl.a. ovn og vand inde og ude). Træfældning. Vækstbænke.
Retrætehaver.. Stormskader på hegnet mod boldbanerne. Problemer med vandsystemet.
Nye regler for vurdering af huse. Optegning af huse. Bierne; har været aggressive i 2015;
bigruppen tager initiativer for at sikre tryghed for havefolket. Ny have: to haver er lavet
til tre. Ventelisten åbnes ikke i år. Der er forskellige småopgaver, som vi skal løse
sammen. Tak for fællesskabet!
Spørgsmål og svar, hvorefter formandens beretning blev taget til efterretning.
3. Årsregnskab for 2015
Pernille M orienterede og svarede på spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.
4. Nye vedtægter fra Kolonihaveforbundet til orientering
Torben orienterede og svarede på spørgsmål.
Vedtægterne er standardvedtægter og de er obligatoriske, dvs. at de ikke kræver en
godkendelse fra generalforsamlingen, med mindre foreningen har lokale tilføjelser til
vedtægterne (hvilket Kløverengen ikke har). Den vigtige ændring er at mislighold af en
havelod ikke længere er opsigelsesgrund. Hvis lejer og bestyrelse er uenige om en haves
vedligehold, tilkaldes en konsulent fra Kolonihaveforbundet. Hvis konsulenten vurderer
at haven er misligholdt, kan bestyrelsen hyre en gartner til at rette op på forholdet. Lejer
dækker udgifter til såvel konsulent som gartner.
5. Indkomne forslag

A. Forslag fra bestyrelsen:
Kontingent 2017 Forhøjes til 2400.- pr. år.
Vedtaget
B. Forslag fra bestyrelsen:
Hver have sørger selv for at kvittere for aktiv deltagelse i fælles arbejdsdage på
fremlagt liste. Ved udeblivelse fra begge årets arbejdsdage kan bestyrelsen opkræve
et fraværsgebyr på 500 kr.
Vedtaget
6. Godkendelse af budget
Pernille M orienterede og svarede på spørgsmål.
Budgettet blev godkendt med rettelse af haveleje. (Kontingentforhøjelse træder først i
kraft 2017)
7. Valg af formand og kasserer
Formand: Annette Skov
Kasserer (ikke på valg): Pernille M
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Medlem: Frank, valgt for 2 år
Suppleant1: Claus
Suppleant2: Liselotte
9. Valg af interne revisorer og suppleanter
Intern revisor1, genvalgt: Hanne Jensen
Intern revisor2, valgt: Malene
Suppleant: Anders
10. Valg af ekstern revisor
Ikke nødvendigt
11. Valg af vurderingsudvalg
Torben, genvalgt
Frank, genvalgt
Sten, valgt
12. Evt.
Sheena: Tak til tre helte: Anita, Stan og Bettina, der hjalp, da hendes hus var blæst omkuld
Lise L: Årets gang
• Standerhejsning 3. april kl. 11
• Arbejdsdag1: 8. maj kl. 11
• Container: 4.-9. maj
• Sommerfest: overvejes
• Høstfest: overvejes
• Arbejdsdag2: søndag 30. oktober kl. 11

•

Kaffe og kage i det grønne: sidste søndag hver måned kl. 14

•

Bestyrelsens havevandringer: annonceres senere men planlægges ca. medio juni og
ultimo august.

Ønsker om container tidligere. Ønsket tages til efterretning.
Der købes grus, så der også er til salg
Vandet åbnes inden for 14 dage
Lise W: Papirpost kommer for sent frem. Bestyrelsen beklager.
Thordis: Uæstetisk med grus foran Fælleshuset.
Husk! Trillebøre skal stilles på plads efter brug!
Småjoblisten gik rundt i pausen. Alle opfordres til at påtage sig definerede opgaver – eller
gerne at finde på andet, som man kan bidrage med til fællesskabet.

Referatet er godkendt af referent, dirigent og formand

Referent,

dato_____________________

Dirigent,

dato_____________________

Formand,

dato_____________________

