Beslutningsreferat og oplysninger fra foreningens ordinære
generalforsamling 2014:
MUNDTLIG TILLÆGSBERETNING:
Kurt bemærkede,
• At man skal overholde og respektere de skilte der kommer op om, at man ikke må parkere på
parkeringspladsen i den store afdeling når der eksempelvis er storskrald, holdes
loppemarked, holdes havefest osv.
• At fællesarbejdsdagen var en stor succes, med god mad lavet af Ninette sø 36 og hendes mor
der var en stor tak (og klapsalver) til dem.
• At der var mødt mange op pinse morgen og at vi havde en hyggelig morgen komsammen.
• At der igen i år skal lyde en stor tak til festudvalget for deres store arbejde, men at de fortsat
godt kunne bruge nogle flere hænder.
• At loppemarkedet, trods den våde start, var en succes.
• At der stadig er folk som ikke kan respektere åbningstiden for containere. De kommer og
stiller ting ved siden af containerne efter at de er lukkede, eller overfylder dem, så
renovationen læsser noget af det af igen og så må bestyrelsen køre på genbrugspladsen med
det. Dette må ophøre ellers vil ordningen ophøre.
• At der har været en del der ikke har passet deres haver i år, så vi har været nødt til, at sende
breve om, at de skal holde deres haver.
• At der har været ildebrand i den lille afdeling. Nogle har sat ild til udhængsskabet.
• At rigtig mange ikke respekterer vores færdselsregler i foreningen og cykler mod
ensretningen.
• At vi i år har en, ud af de 8, der har fået præmie for flotte haver, som har fået sin have
vurderet til ærespræmie af forbundet. Tillykke til Svend Hansen sø 48.
• At der er for mange, som ikke samler efterladenskaber op efter deres hunde, og at mange
hunde ikke holdes i snor.
• At Lone og Kell mus 14 har stillet en hjertestarter til rådighed for foreningen, den er i
sæsonen sat op på toiletbygningen foran baren.
• At man skal tænke sig om, hvis man benytter ukrudtsbrænder, da alt er meget tørt i
øjeblikket.
• At kloakering af foreninger har opstart 2016/2017
• At der er opført et værksted bag toiletbygningen til reservedele til vandrør.
• At alle skal aflevere det udsendte oplysningsskema om byggeri og at man er velkommen på
kontoret, hvis man ønsker hjælp. Skemaet er kun et opmålingsskema til registrering af
husene.
• At man skal være opmærksom på afholdelsen af Ironman.
• At vores jordleje for 2013 er blevet fastfrosset med en stigning på 2% årligt, det vil samlet
give en besparelse på ca. 515.900 kr. ved årsskiftet 2024.

Forslag på generalforsamlingen:
1. Mailen fra Lena Gadegaard (Havlyngbuen 7) var kommet en dag for sent som forslag, men
generalforsamlingen valgte at behandle hendes ønske om, at ændre på reglerne for erhvervelsen af
de grønne parkeringstilladelser.
Lena ville gerne, at man skal bo og overnatte minimum tre måneder i haven for at kunne få en grøn
tilladelse.

Bestyrelsen stillede det ændringsforslag, at det skal være mindst tre og en halv måned årligt
(halvdelen af sæsonen).
Lena trak sit forslag om tre måneder og bifaldt det med tre og en halv måned.
Forslaget blev vedtaget med 2 stemmer imod.
Det blev besluttet, under regnskab, at bestyrelsen fremover, ved indkaldelse til generalforsamling,
vil vedlægge en beskrivelse af de udgifter der går ind under administrationsomkostningerne.
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