
HF SUNDBO 
 

GENERALFORSAMLING 2019 
20. 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 2019 ,  
6. Indkomne forslag ,  
7. Valg ifølge love,  
 8. Eventuelt 
 
Ad. 1.  Valg af dirigent 
Jørgen Lassen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovmæssigt 
indkaldt.  
 
Ad. 2.  Protokol  
Dirigenten opsummerede referatet fra generalforsamlingen 2018. 
-> Protokollen blev godkendt. 
 
Ad. 3.  Formandens beretning  
Formanden nævnte i sin beretning for 2019 bl.a. at: 
• vi i fremtiden skal til at håndtere madrest/bio-affald separat fra anden dagrenovation. Bio-

affaldet skal kommes i særlige grønne poser, som kan afhentes gratis på kontoret, og 
derefter lægges nye bio-affalds containere, som placeres ved de store port. Anden 
dagrenovation lægges i den nye og lidt mindre container, som alle haver har fået, 

• vi har indtil videre stoppet for opskrivning til ventelisten, 
• legepladsen vil blive repareret, men ikke udskiftet med en ny legeplads, som bestyrelsen 

mente var for dyr, 
• gebyr på for sene indbetalinger vil stige fra 100kr til 500kr. 
• bestyrelseskontoret vil i fremtiden være åbent første torsdag i måneden kl. 18.00-19.00. 
-> Formandens beretning blev godkendt. 
 
Ad. 4.  Godkendelse af regnskab  
Kassereren og revisoren gennemgik regnskabet, og efterfølgende blev der bl.a. diskuteret 
hvorfor betaling af havemænd og bestyrelsen ikke blev nærmere specificeret. 
-> Regnskabet blev godkendt. 



 
Ad. 5.  Godkendelse af budget  
Kassereren og revisoren fremlagde budgettet for 2019. Flemming nævnte, at bestyrelsen var 
blevet enig om at reparere legepladsen for ca. 4.000 kr. snarere end en ny til ca. 100.000kr. 
-> Budgettet blev godkendt.   
 
Ad. 6.  Indkomne forslag  
Forslag 1 fra bestyrelsen foreslog at der i fremtiden skal være fire faste dage for 
pligtarbejde, som medlemmerne kan vælge imellem. Der vil blive tale om anden lørdag i maj; 
kl. 9-12, den anden torsdag i juni, kl. 17-20; den anden lørdag i juli, kl. 9-12; og anden 
torsdag i august, kl. 17-20. 
-> Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 
 
Forslag 2 fra Bjarne Blom om genindførelse af en tidligere ordning hvor medlemmer kan 
låne foreningens værktøj medførte en debat om det slid på værktøjet der vil komme og 
hvordan lånere kan betale for dette slid og evt. skader på det forskellige værktøj.  
-> Forslaget blev nedstemt med stort flertal. 
 
Ad. 7.  Valg ifølge love 
 
Kasserer: Anette Stralner er genvalgt. 
 
Bestyrelsesmedlem:  
Linda Clausen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. 
 
Bestyrelses suppleant:  
Preben Christensen stillede sig til rådighed og blev valgt. 
 
Vurderingsudvalget: Bjarne Olsen, Christian Jacobsen, Leif Sørensen, Thomas Andersen 
blev genvalgt. 
 
Festudvalg: Lars Helmark tilbød sig. 
 
Ad. 8.  Eventuelt 
• Forslag om indkøb af en fælles flismaskine 
• Have 65 foreslog at man laver et skur til at skjule containerne ved den store port 
• Hvad angår fremtidig kloakering, som kommunen på et tidspunkt vil kræve, lovede 

Henning at tage det op på sommerens fællesmøde 
• Det blev præciseret, at haveaffald ikke må kastes over bag-hækken til parken. Henning 

lovede at bestille en grøn container hver måned. 
 
Jesper Grolin, 
Sekretær for HF Sundbo bestyrelsen. 


