
 

 

HF SUNDBO 
 

GENERALFORSAMLING 2016 
17. marts, kl. 19.00, Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 SV 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Godkendelse af budget 
6. Indkomne forslag 
7. Valg ifølge love 
8. Eventuelt 
 
 
Ad. 1.  Valg af dirigent 
Kjeld Madsen blev valgt til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovmæssigt 
indkaldt.  
 
Ad. 2.  Protokol  
Jesper Grolin opsummerede sit referat fra generalforsamlingen 2015, og nævnte at referatet har 
ligget på hjemmesiden siden begyndelsen af året. 
-> Protokollen blev godkendt 
 
Ad. 3.  Formandens beretning  
Formanden nævnte i sin beretning for 2015 bl.a.: 
- modtagerne af havepræmierne, 
- møde med Dong om et nyt elsystem i haveforeningen, som vil blive nedgravet i 2017, og det giver 
bl.a. mulighed for også at etablere lys på gangene og bredbånd, 
- pasning af haverne kunne mange steder godt forbedres, 
- haveejerne skal selv ordne vejene udenfor vores haver 
- affaldscontainere er blevet ret dyre 
- øl- og kaffehuset er blevet renoveret 
- dem som skal have tilsendt deres opkrævninger med posten vil blive opkrævet for portoen 
- vi har ikke fået lov til at lave en containerplads lige udenfor hovedlågen 
 
Det blev foreslået at vi fremover oplyser når en have er blevet overdraget til et nyt medlem. 
-> Formandens beretning blev godkendt 
 
Ad. 4.  Godkendelse af regnskab  
Revisoren gennemgik regnskabet, som var blevet udsendt til medlemmerne. Revisionen har ikke 
givet anledning til bemærkninger. Revisor forklarede hvordan regnskabet er struktureret og nævnte 
at etableringen af nyt hegn om haveforeningen førte til omkostninger, som ikke var budgetteret for i 
2015. Kassereren gennemgik derefter detaljerne i regnskabet. 
Der blev stillet en række spørgsmål angående forskellige poster. 
-> Regnskabet blev godkendt 
 
Ad. 5.  Godkendelse af budget  
Kassereren fremlagde budgettet for 2016. Der blev stillet en række spørgsmål, herunder til 
stigningen af jordlejen, som efter forslag blev opjusteret til 255.000kr. 



 

 

Det blev foreslået at indkaldelse og andet materiale til generalforsamlingen bliver sendt per mail 
eller lagt på hjemmesiden. 
-> Budgettet blev vedtaget 
 
Ad. 6.  Indkomne forslag  
 
Forslag 1 - om at opsætning af trampoliner i haverne ikke er tilladt på grund af gener for naboerne, 
indsendt af Elin Olsen, have 19. 
Forslaget blev diskuteret og der blev begæret skriftlig afstemning. 
-> Forslaget blev nedstemt med 33 nej, 18 for, og 5 blanke. 
 
Forslag 2 - om en tilføjelse af ordensreglementet, som præciserer at etablering og brug af pejse og 
brændovne ikke er tilladt, indsendt af Jesper Grolin, have 27. 
Forslaget blev diskuteret og der var tvivl om omfanget af forslaget. 
-> Forslaget blev trukket tilbage. 
 
Forslag 3 - om at brug af brændovne tillades, evt. begrænset til ydermånederne af sæsonen, 
indsendt af Karsten og Cisse, have 60. 
Forslaget blev diskuteret og det var igen tvivl om omfanget af forslaget. 
-> Forslaget blev trukket tilbage. 
 
Forslag 4 - om at der bliver etableret en automatisk port ved indgangen til HF Sundbo for såvel 
kørende som gående trafik, indsendt af Anders og Lene Broe, have 6A. 
Forslaget blev diskuteret kort. 
-> Forslaget blev nedstemt. 
 
Ad. 7.  Valg ifølge love 
 
Formand: Følgende blev foreslået: Henning Hansen, have 76, som blev enstemmigt valgt. 
 
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Lassen og Jesper Grolin modtog genvalg, og blev enstemmigt valgt 
Følgende andre blev foreslået: 
 
Bestyrelses suppleant: Følgende blev foreslået: Flemming og Anders.  
Stemmerne blev Flemming: 43, Anders: 9, blank: 1. 
 
Festudvalg: 
Mette Leisner og Mansour Salimi, have 35, og Mette Abramson, have 104, Lars Helmark, have 
101, tilbød at stå for sommerfesten. Det blev foreslået at bestyrelsen sender en SMS og spørger 
efter frivillige til at arrangere loppemarked og Skt. Hans aften. 
 
Ad. 8.  Eventuelt 
 
 


