HAVEFORENINGEN
SOLSIDENS NYTTEHAVER af 2007

Referat af ordinær generalforsamling i Solsidens Nyttehaver af 2007
Søndag den 3. april 2016 kl. 14.00

Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsens foreslog Peter Laursen have nr. 20 som dirigent, Peter Laursen blev valgt.
Dirigenten takkede for valget.
Dirigenten: Om generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.
Ifølge vedtægternes § 7 skal generalforsamlingen
• afholdes inden udgangen af april måned
• indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev til medlemmerne
• indeholde mindst de i vedtægterne angivne punkter
Det fremgår ligeledes af vedtægterne
• at den ordinære generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes
antal
• at et medlem, der har overholdt sine betalingsforpligtelser, er stemmeberettiget
• at hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen uanset antal og størrelser
af medlemmets haver
• at der kan stemmes ved fuldmagt
Dirigenten konstaterede:
• at bestyrelsen har indkaldt til den ordinære generalforsamling i april måned ved
brev af 22. februar 2016 til samtlige medlemmer
• at dagsorden er udformet iht. vedtægternes § 7
Generalforsamlingen er dermed indkaldt iht. foreningens vedtægter.

2. Valg af referent
Bestyrelsens foreslog Malene Lotz have nr. 57 som referent, Malene Lotz blev valgt.

3. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til formanden, der afgav beretning.
Beretningen vedlægges referatet.
Adresse: Solsiden 14, 2820 Gentofte Hjemmeside: solsidensnyttehaver.dk
CVR-nummer: 36872330 Mail: solsidensnyttehaver@gmail.com

Dirigenten anmodede forsamlingen om spørgsmål og/eller bemærkninger til
beretningen. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.
Formandens beretning blev taget til efterretning.

4. Regnskabsaflæggelse
Dirigenten konstaterede, at det reviderede regnskab for 2015 er udsendt til samtlige
medlemmer med mail eller brev, samt fremlagt i fælleshuset.
Dirigenten gav ordet til kassereren, der gennemgik regnskabet.
Dirigenten anmodede forsamlingen om spørgsmål og/eller bemærkninger.
Der blev spurgt, om Gentofte kommune betaler for udførelse af VVS arbejde i
haveforeningen. Det blev oplyst, at det gør kommunen ikke.
Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingent for 2016 for en hel have sættes til 668 kr. og for en
halv have sættes til 384 kr.
Formanden henviste til, at kontingentet fra 2016 også dækker driftsudgifter til betaling
af vand og renovation. Det er sammensat af det hidtidige kontingent på 500 kr. + det
tidligere opkrævede ”buffer”-beløb, der i 2015 udgjorde 168 kr. årligt for en have på 50
m2.
Dirigenten anmodede forsamlingen om spørgsmål og/eller bemærkninger. Der var
ingen spørgsmål eller bemærkninger.
Forslaget til kontingent for 2016 blev vedtaget.

6. Godkendelse af budget
Dirigenten konstaterer, at forslag til budget for 2016 er udsendt til samtlige medlemmer
med mail eller brev, samt fremlagt i fælleshuset.
Dirigenten gav ordet til kassereren, der gennemgik budgettet.
Dirigenten anmoder forsamlingen om spørgsmål og/eller bemærkninger.
Det blev bemærket, at el er dyrt, og der blev opfordret til, at man passer på varmen i
fælleshuset. Der sættes et termometer op i fælleshuset.
Budgettet for 2016 blev godkendt.
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7. Valg af formand
Dirigenten anmodede om forslag.
Lisa Egedam foreslog Ulla Djurhuus have nr. 64 som formand.
Der var ingen andre kandidater, og Ulla Djurhuus blev valgt med akklamation.
Formanden takkede for valget.

8. Valg af næstformand
Dirigenten anmodede om forslag.
Ulla Djurhuus foreslog Lisa Egedam have 87 som næstformand.
Der var ingen andre kandidater, og Lisa Egedam blev valgt med akklamation.

9. Valg af kasserer
Dirigenten anmodede om forslag.
Ulla Djurhuus foreslog Karen Hee have 54 som kasserer.
Der var ingen andre kandidater, og Karen Hee blev valgt med akklamation.

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten anmodede om forslag.
Ulla Djurhuus foreslår Pernille Sparsø have 45 og Annette Lemmens have 71 som
bestyrelsesmedlemmer.
Der var ingen andre kandidater, og Pernille Sparsø og Annette Lemmens blev valgt med
akklamation.

11. Valg af to suppleanter, hvoraf den ene er suppleant for kasserer
Dirigenten anmodede om forslag.
Ulla Djurhuus foreslog Sissel Rasmussen have 8A og Mette Madelung have 53 som
suppleanter.
Der var ingen andre kandidater, og Sissel Rasmussen og Mette Madelung blev valgt
med akklamation.

12. Valg af revisor og 1 suppleant for revisor.
Bestyrelsen havde foreslået Peter Laursen have nr. 20 som revisor og Anne-Marie Volt
have nr. 51 som suppleant, begge var villige til genvalg.
Der var ingen andre kandidater, og Peter Laursen og Anne-Marie Volt blev valgt med
akklamation.
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13. Fastsættelse af gebyrer iht. vedtægternes § 4, stk.1.
Bestyrelsen foreslog, at gebyret i forbindelse med optagelse som medlem i foreningen
fastsættes til 250 kr.
Gebyret blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog, at der fastsættes et gebyr på 100 kr. for havebytte.
Gebyret blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog, at der fortsat betales 25 kr. for en kasse i drivhusene.
Betalingen blev godkendt. Dorthe Fogelstrøm have 14 oplyste, at der bliver lagt lister
frem, så man kan skrive sig på til drivhusplads.

14. Forslag om at der må opsættes bistader i haveforeningen.
På et foredrag arrangeret af bestyrelsen i 2015 fortalte formanden for Nordsjællandske
Bivenner Bodil Branner om bier. Hun pegede på muligheden for, at foreningen lod
andre opsætte bistader i haveforeningen.
Det blev godkendt, at der må opsættes bistader i haveforeningen.
Der tages kontakt til Biavlerforeninger med henblik på tilbud om opsætning, pasning
samt honning-høstning af bistader i haveforeningen.

15. Behandling af indkomne forslag
I henhold til vedtægternes § 7 stk.5 skal forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bonnie Rossil have 32 havde fremsendt følgende forslag til generalforsamlingen:
Evaluering af kompostprojekt og mulighed for fritagelse for at deltage i dette projekt,
hvilket indebærer bevarelse af dele af det eksisterende kompostbjerg.
Efter en livlig diskussion, blev det besluttet, at kompostgruppen anmodes om at
udarbejde forslag til, i hvilket omfang og hvordan kompostbjerget i givet fald stadig
skal kunne benyttes, og hvorledes haveaffald, som så ikke komposteres på
kompostpladsen, håndteres eller bortskaffes.

16. Eventuelt
Årets tre fælles arbejdsdage bliver:
Lørdag den 30. april, søndag den 21. august og søndag den 9. oktober.
Det foreslås, at et af haveforeningens medlemmer opretter en Facebook gruppe for
Solsidens medlemmer til intern kommunikation.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten.
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