Referat fra ordinær generalforsamling 2011
Lørdag den 2. april 2011 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden/stemmeudvalg
3. Beretning
4. Årsregnskab
5. Orientering og regnskab fra Fest- og aktivitetsudvalget
6. Indkomne forslag:
6.1 Tilførsel af midler fra 10årsplanen til haveværdi. Forslag vedlagt
6.2 Fjernelse af sidste buske/urtehaver på rabatter. Forslag vedlagt
Til information:
Klage over forhøjelse. Brev og Forbundets brev vedlagt
7. Budget for kommende sæson til orientering
8. Valg af formand Michael Ekman
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlem Jytte Karlsson er på valg
Bestyrelsesmedlem Karen Thune er på valg
Suppleant Jonas Kjær Nielsen er på valg
Suppleant Carsten Jensen er på valg
10. Valg af revisor- og revisorsuppleanter
Revisorsuppleant Egon Pedersen er på valg
Revisorsuppleant Erik Frederiksen er på valg
11. Valg til vurderingsudvalg
Jens Jørgen Snedker er på valg
Suppleant Arne Jensen er på valg
12. Eventuelt

Modtager ikke genvalg
Villig til genvalg
Villig til genvalg

Villig til genvalg

Referat:
Michael Ekman bød velkommen til de fremmødte, og der blev holdt 1 minut stilhed for Keld Hilsløv og
Jørgen Christensen der er afgået ved døden siden sidste Generalforsamling.
Punkt 1.
Punkt 2.

Punkt 3.

Bestyrelsen foreslog Jens Krumholt fra Kolonihaveforbundet Kreds 2 som dirigent. Jens blev
valgt.
Jens konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Jens henstillede til, at alle emner, der ønskedes diskuteret, bl.a. klagen over 10 års planen,
bliver diskuteret under punkt 3: Formandens Beretning, således at der helst ikke var nogen
punkter tilbage under punkt 12. Eventuelt, hvor der alligevel ikke kunne besluttes noget.
Under henvisning til debatten om forløbet af sidste års generalforsamling påpegede Jens, at
foreningen ikke havde nogen forretningsorden for generalforsamlingen, men at det på en
generalforsamling altid var sådan, at det alene var dirigenten, som bestemte, hvordan
generalforsamlingen skulle forløbe, men at enhver altid – hvis man var utilfreds med
dirigentens ledelse - kunne stille forslag om at afsætte dirigenten og få valgt en ny. Jens vil
gøre hvad han kunne for at afvikle generalforsamlingen i god ro og orden.
Jonas Kjær Nielsen, Kamillevænget 18, og Kit Helsing, Kamillevænget 2 blev valgt som
stemmetællere.
Bestyrelsens beretning er sendt ud sammen med indkaldelsen.
Michael undskyldte, at forslaget ang. 10års planen var fremlagt uheldigt sidste år, og det har
bestyrelsen taget til efterretning.
Bestyrelsen har besluttet, fremover kun at sælge huse i sæsonen, dog vil der blive gjort
undtagelser i tilfælde af dødsfald, og skilsmisser.
Der vil fremover blive læst vand af den første weekend i november af hensyn til vejrforholdene
de sidste par år.

Side 1

af 3

Der er kontakt til Telenor om at få en ny flagstang med antenne inden i, så der vil blive et
bedre signal. Dette vil give foreningen en indtægt på 27.000,00kr. om året de næste 10 år.
Flagstangen vil blive ca. 4m højere end den nuværende, og det vil medfølge flag og stander.
Der er forslag om Børne/fritids udvalg der vil blive startet i denne sæson.

Pause:

Debat:
Frederiksen: der blev ikke stemt om 10års planen, Har man priser på kloak/dræn og asfalt?
May: det er vigtigt at der er penge til de store ting så som kloak og dræn og asfalt. Der er
allerede brugt ca. 60.000,00 kr. til udbedring af kloak på Kamillevænget 53. Drænene skal
skiftes, da de gamle ikke fungere godt nok, og asfalten skal også snart udbedres.
Morten Christiansen: Jeg var dirigent sidste år. Det er prisværdigt at bestyrelsen ser fremad.
Budgettet med 10årsplanen var sendt ud med indkaldelsen til sidste års Generalforsamling.
Der var ingen debat om lejeforhøjelsen, hvorfor man konkluderede at forhøjelsen var
godkendt.
Egon Pedersen: Morten sagde at der ikke skulle stemmes.
Dirigenten: Det vil være godt at stoppe debatten her, det kan ikke nytte at se tilbage, prøv i
stedet at se frem.
Inga Simonsen: Kan vi stemme om kontingent.
Dirigenten: Ja.
Morten: Det er rigtigt at jeg sagde det ikke skulle til afstemning.
Michael: Der har for nogle år siden været lejenedsættelser med det resultat, at vi ikke havde
nogen reservekapital, så det er i orden med lejeforhøjelse.
Egon Pedersen: Beretningen mangler møde med Klub Ejby. Der er problemer med transport
af heste på den lille sti, der bliver et stort pladderhul i våde perioder.
Bestyrelsen tager dette op med Klubben.
Anette Due: spørgsmål om flagstangen.
Flagstangen placeres ved Fælleshuset, hvor den nuværende står. Den bliver ca. 4m. højere,
og afgiver ingen strålefare. Der er ansøgning ved Kommunen og Fødevarestyrelsen, som ejer
vores grund.
Dirigenten, opfordrede til at man lader være med at sive, men deltog i hele
generalforsamlingen, og specielt i år med tanke på at der i øjeblikket ikke var en kandidat til
formandsposten. Det kunne blive dyrt og besværligt for foreningen, hvis det ikke lykkedes at
få valgt en formand - i yderste fald kunne det blive nødvendigt at hyre en advokat til at påtage
sig jobbet. Dirigenten dekreterede derfor 15 minutters pause og opfordrede til, at man brugte
pausen til at finde en kandidat til formadsposten.
i 15 minutter inden afstemning om beretningen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4.

Stig gennemgik det udsendte regnskab.
Der er tegnet en skadesforsikring, som dækker ved Fællesarbejde.
Priserne på el fra Dong stiger, og der er et merforbrug, da de pumper, der pumper vand væk
fra området, skal arbejde mere pga. megen nedbør.
Der mangler stadig den endelige regning fra Vandværket, så der kan laves vandregning til de
enkelte haver. Det er muligt at a`conto på vand kan sættes lidt ned.
Spørgsmål.
Torben: Vil gerne have en total på aflæsning af hovedmåleren.
Stig: Vi er sammen med Karsegartneriet og Klub Ejby. Vi vil skrive alle de tal ned vi kan få
opgivet.
Torben: Ang. note 3 Bortskaffelse og affald Statenevej og oprydning v/hestefold.
Stig/Michael: Der er blevet fældet og beskåret en del træer pga. af råd, på Statenevej. Mod
hestefolden har vi haft et firma til at planerer og så græs. Dette blev dog ikke færdigt, da de
påstod der var fyldt med bygge- og haveaffald, så det ikke var til at gøre ordentligt. Der blev
reduceret i prisen fra tilbuddet.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 5.

Morten Christiansen, orienterede om aktivitetsudvalgets underskud på 967,20kr.
Der står en del drikkevare + tom emballage, så underskuddet er reelt mindre.
Der er på nuværende 2 tilbage i udvalget, Morten og Frederiksen.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 6.

Forslag under pkt. 6.1 blev trukket tilbage, og klage over lejeforhøjelse var blevet diskuteret
under beretning.
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Punkt 6.2

Der var en del snak frem og tilbage om ”nyttehaver” uden for egne haver, især Karsevænget
20 og 22.
Ved afstemning med 27 for og 7 imod, blev det besluttet at bibeholde urtebed ud for disse 2
haver, sæsonen ud, hvorefter alle bede skal nedlægges og retableres med græs, som en del
af rabatten.

Punkt 7.

Budgettet blev vedtaget uden kommentarer.

Punkt 8.

Efter at have tænkt situationen nøje igennem, og da næstformanden alligevel i første omgang
ville blive konstitueret som formand, hvis det ikke lykkedes at få valgt en formand, indvilgede
Jytte Karlsson i at stille op.
Jytte blev valgt.
Dirigenten opfordrede til, at man som medlem bakkede op om de, som påtog sig det ofte
utaknemmelige arbejde i bestyrelsen. Uden hjælp og opbakning fra medlemmerne kunne det
blive svært at finde kvalificerede personer, som ville påtage sig opgaverne, hvilket ville
komme alle til skade.

Punkt 9.

Karen Thune havde egentlig tænkt at trække sig, da hun ikke havde oplevet foreningen som
særligt rar at være i bestyrelse i. Forskellige grupper kæmpede mod hinanden i stedet for at
hjælpe hinanden og arbejde sammen. Karen ville dog nu stille op alligevel for at støtte Jytte.
Karen blev valgt
Lise Johansen, der er helt ny i foreningen, ville gerne stille op på den ledige plads.
Lise blev valgt.
Carsten Jensen blev valgt som 1. suppleant
Morten Witthoff-Brandt blev valgt som 2. suppleant.

Punkt 10.

Egon Pedersen blev valgt som 1. suppleant
Erik Frederiksen blev valgt som 2. suppleant.

Punkt 11.

Jens Jørgen Snedker blev valgt.
Arne Jensen blev valgt som suppleant.

Punkt 12.

Birgitte Wolfram, Kamillevænget 41A: hvornår bliver arealet mod hestefolden gjort færdigt?
Bestyrelsen: Snarest muligt, evt. i samarbejde med haverne omkring.
Huller i vejen i samme område, samme svar.
Frederiksen, Karsevænget 30: færdiggørelse af P. Plads?
Der er leveret planter til bøgehækken, som brugerne selv har plantet, selve planeringen står
brugerne selv for, ligesom alle andre pladser.
Majbrit Ringhus, Karsevænget 48, orienterede om Børne- og fritidsudvalgets arrangementer.
Der vil komme en folder ud i alle postkasser.
Jytte takkede Michael for hans tid som formand, og overrakte ham lidt godt til ganen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede os en god sommersæson og udbragte et
leve for foreningen.

Dirigent
Jens Krumholt

Formand
Jytte Karlsson

Referent
Karen Thune

Bestyrelsen
Sommerbyen Ejbylund
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