Referat af ekstraordinær generalforsamling
den 23. maj 2009 i Fælleshuset
1. Valg af dirigent
Morten Christiansen blev valgt
2. Valg af formand
Bestyrelsen blev spurgt, om de havde tænkt sig om, hvilket de bekræftede, og opstillede derfor
Michael Ekman til formandsposten. De fremmødte blev spurgt, om der var nogen der ville
opstille. Inga Simonsen afstod for at opstille mod Michael Ekman.
Inden der kunne stemmes havde Torben Aagerup 5 spørgsmål til formanden/bestyrelsen.
1. Normalisering af økonomien.
2. Samarbejde med nabokolonihaverne.
3. Deltage i kredsarbejdet i Kolonihave Forbundet
4. Oplysninger inden hushandel om forholdene i haveforeningen
5. At nye haveejere ikke betaler under bordet.
Til alle punkter sagde Michael og bestyrelsen, at man vil gøre hvad man kan, for at overholde
reglerne.
Problemet med stenene ved Borgmester Munks Alle var også oppe og vende, og Bent redegjorde
for dem, som det også blev gjort ved den ordinære generalforsamling.
Prisen på hegnssynet at Karsevænget, som er lavet til privatvej fællesvej og går til svinget, blev
også diskuteret og dette redegjorde Bent Christensen også for. Det kostede kr. 970,00.
Efter henstilling fra de fremmødte, gik man over til dagsordenen med valg af formand, og da der
ikke var andre opstiller blev Michael Ekman valgt.
Derefter blev der afstemning om suppleanter til bestyrelsen, hvilket Inga Simonsen protesterede
imod, da hun mente, hun var første suppleant. Der har ikke været afstemning om pladserne,
hvorfor de 2 suppleanter ligestilles.
Suppleanterne blev stillet de samme spørgsmål af Torben Aagerup, hvilke de bekræftede.
Niels B. Christensen og Allan Ringhus blev valgt til stemmetællere.
May Niebuhr blev valgt med 42 stemmer, Inga Simonsen 20 stemmer og 4 var blanke af de 66
fremmødte stemmeberettigede.
Inga Simonsen ville derefter have ført til protokol, at hun mener, at generalforsamlingen er
ugyldig.
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