Brøndby Haveby
Afdeling 3
Ordinær Generalforsamling

Referat
Nr. 215
Punkt

Tekst

Dato

10. april 2013

Sted

Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby

Tilstede

51 haver inkl. bestyrelsen

Referent

Flemming Jakobsen have 227

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst af formand Jens Ditmar Hansen.
Valg af dirigent / valg af 3 stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning - er udsendt skriftligt
Foreningens årsregnskab 2012 - er udsendt skriftligt
Festudvalgets årsregnskab 2012 v/ Kirsten Therp.
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Formand - Jens Ditmar Hansen modtager genvalg for 2 år
Kasserer Marianne Madsen ønsker at fratræde.
Bestyrelsen anbefaler Birgitte Jensen for 1.år.
3 Bestyrelsesmedlemmer:
Lauritz Mortensen modtager ikke genvalg -> nyvalg for 1 år.
Svend Sørensen modtager ikke genvalg -> nyvalg for 2 år
Marianne Cramer modtager genvalg for 2 år.
Nyvalg.: for 1 år
2 Suppleanter:
Nyvalg for 1 år.
8.
Valg af Revisor:
Birthe Pedersen modtager genvalg for 2 år
Revisorsuppleanter:
Kirsten Therp modtager genvalg for 1 år
Mette Schumann modtager ikke genvalg -> Nyvalg. for 1 år
9.
Valg af Vurderingsudvalg:
Johnny Kressner. & Lauritz Mortensen modtager genvalg for 2
år.
Vurderingssuppleanter:
Elo Løndrup modtager genvalg for 1 år
Nyvalg for 1 år.
10. Valg af Festudvalgsmedlemmer:
Kirsten Therp & Ole Cramer modtager genvalg for 2 år
1 medlem for 2 år og 3 medlemmer for 1 år.
3 - 4 nye suppleanter for 1 år.
11. Eventuelt.

Ad 1. Velkomst

Formanden bød de tilstedeværende velkommen.
Forsamlingen mindedes de 2 afdøde have 16 Eddie Andersen og have 173 Kaj Corfitzen i foreningen med et minuts stilhed på formandens foranledning.

Ad 2. Valg af dirigent / 3 stemme-

Som dirigent valgtes John Damgaard -formand i Harrekær og som
stemmetællere valgtes Anett Nielsen have 070, Jørgen Hansen have
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tællere

165 og Palle Bleg have 138.
Dirigenten gennemgik dagsorden og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovlig varsel. Dirigenten konstaterede, at de
nye medlemmer pr. 1. april 2013, der var til stede, havde fuld
stemmeret selvom, de ikke ved indkaldelsens udsendelse var medlemmer og ikke havde modtaget indkaldelsen til generalforsamlingen. Alle de nye medlemmer har modtaget en mail fra formanden.

Ad 3. Bestyrelsens
årsberetning

Formanden henviste til den fremsendte beretning og supplerede beretningen med kommentarer omkring det vanskelige samarbejde
med Banedanmark, bl.a. er grubning og planering af de nye haver
netop blevet udsat i en uge til start den 15. april 2013.
Formanden kommenterede også det ringe opmøde til åbningen af
vandet den 6. april 2013. Det er bestyrelsens holdning, at det er utilstedeligt, at man ikke møder op, da haveejerne er ansvarlige for
eventuelle utætheder på egen grund.
Årsberetning blev godkendt med applaus.

Ad 4. Foreningens
årsregnskab 2012

Formanden henviste til det fremsendte årsregnskab og supplerede
årsregnskabet med en overordnet gennemgang af hovedtallene.
Formanden meddelte også, at Brøndby Kommune har omvurderet
ejendomsværdien af foreningens areal til ca. 1.900.000,- kr. -. Det
resulterer i en tilbagebetaling til foreningen af ejendomsskat på ca.
205.000,- kr., hvoraf de ca.130.000.- vedrører 2012 og de ca.
70.000,- vedrører 2013. Det bevirkede en debat om foreningen skulle anvende en del af pengene til kontingentnedsættelse i sidste halvår af 2013 eller om man skulle hensætte pengene til senere anvendelse. Forsamlingen besluttede at hensætte pengene.
Årsregnskab 2012 blev godkendt med applaus.

Ad 5. Festudvalgets Formanden for Festudvalget gennemgik kort det fremsendte årsårsregnskab 2012 regnskab
Johnny have 62 havde en enkelt kommentar til Tysklandsturen om,
at den bør splittes i indtægter og udgifter som de øvrige arrangementer.
Festudvalgets årsregnskab 2012 blev godkendt med applaus.
Ad 6. Indkomne
forslag

Det indkomne forslag, som er fremsendt til medlemmerne, lod dirigenten falde jf. foreningens vedtægter, da alle forslagsstillere ikke
var tilstede, to var ikke gyldige medlemmer og et medlem havde ikke blevet spurgt om sin deltagelse.

Ad 7. Valg bestyrel- Formanden indledte med at takke de afgående bestyrelsesmedlemse
mer Marianne Madsen og Svend Sørensen for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen. De har begge arbejdet engageret og loyalt indenfor de områder, de har været beskæftiget med. Formanden overrakte dem et gavekort på foreningens vegne.
Formanden oplyste, at der efter udsendelse af indkaldelsen var sket
en ændring af forsikringsbetingelserne således, at der må være
sammenfald i bestyrelsen og vurderingsudvalget. Det betyder, at
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Lauritz Mortensen gerne vil genvælges til bestyrelsen.
Valg:
Formand
Kasserer
Best. medlemmer

Jens Ditmar Hansen have 123 - 2 år
Birgitte Jensen have 166 – 1 år
Lauritz Mortensen have 162 – 1 år
Jørgen Petersen have 075 – 2 år
Marianne Cramer have 032 - 2.år
Mette Schumann Have 066 – 1 år, da Birgitte Jensenvalgtes til Kasserer
Suppleanter
Anne Marie Løndrup have 219 - 1 år
Jan Petersen have 036 – 1 år
Alle blev valgt med applaus
Ad 8 Valg Revisor

Revisor
Revisorsuppleanter

Birthe Pedersen have 103 – 2 år
Kirsten Therp have 123 – 1 år
Bent Vind Have 140 - 1 år
Alle blev valgt med applaus

Ad 9 Valg Vurderingsudvalg

Vurderingsudvalg

Johnny Kressner have 076 - 2 år
Lauritz Mortensen have 162 - 2 år
Vurderingssuppleanter Elo Løndrup have 219 - 1 år
Svend Sørensen have 167 - 1 år
Alle blev valgt med applaus

Ad 10 Valg Festud- Festudvalg
valgsmedlemmer

Kirsten Therp have 123 - 2 år
Ole Rolin have 032 - 2 år
Hanne Petersen have 075 - 2 år
Mie Ravn have 105 - 1 år
Jane Fogtmann have 046 - 1 år
Janni Steenberg have 138 - 1 år
Suppleanter
Karin Aunsfort have 120 - 1 år
Alle blev valgt med applaus

Ad 11. Eventuelt
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Morten have - 206 spurgte til de nye haver under pkt. 2, bl.a.
hvorfor de ny medlemmer ikke havde modtaget en dagsorden,
men blev henvist til at fremføre det under pkt. 11.
Morten havde forladt mødet i pausen, men svarene på spørgsmålene fremkom under de øvrige punkter.
Johnny have 062 - spurgte til opbygning af en legeplads.
Svar: Formanden svarede, at der i forbindelse med den nuværende arbejdsbyrde omkring Banedanmark ikke er tid til at igangsætte dette projekt.
Carsten Have 105 – spurgte til den kraftige beskæring der var
fortaget af hegnet mod ringvej 3.
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Svar: Formanden svarede, at der var sket en kraftig beskæring
men at om kort tid, er der grønt på igen og ellers må foreningen
plante noget nyt.
 Karin have 120 – Omtalte det fremsendte brev fra DONG om regulering af elprisen.
Svar: Formanden svarede, at det var et godt forslag fra DONG,
men at det er de enkelte haveejeres opgave om, de vil deltage.
 Karin have 120 – Foreslog at etablere en midlertidig vej ved genbrugspladsen for at undgå kørsel på de grønne områder.
Svar: Formanden svarede, at det BH 3’s eget problem og nævnte
de omkostninger, der var forbundet ved først at etablere en vej
og siden retablere det grønne område.
De udlagte sten til at stoppe trafik blev omtalt, men de blev
nævnt, at stenene ikke hindrer motorcykel kørsel.
 Flemming have 057 – spurgte til hvorfor man ikke stadig kunne
anvende den gamle vej, der har ligget afspærret men ubenyttet
hen det sidste ½ år.
Svar: Formanden svarede, at det beror på Banedanmark og indgår i Banedanmarks plan.
 Jane have 046 – spurgte til placeringen af skiltet ved den midlertidige vej, som er placeret uhensigtsmæssigt og afskærer udsynet.
Svar: Formanden svarede, at han var helt enig og ville kontakte
Banedanmark om en flytning af skiltet.
 Jens have 123 – opfordrer endnu engang til, at man anvender
kommunens genbrugsplads ved større ting i stedet for foreningens egen genbrugsplads, som hurtigt bliver fyldt.
 Lauritz Have 162 – Opfordrer i forbindelse med de mange indbrud til en skærpet overvågning.
Svar: Formanden svarede, at han var helt enig.
 Kurt have 115 – gav stor ros til bestyrelsen for deres engagerede
indsats for foreningen.
Herefter afsluttedes generalforsamlingen i god ro og orden.

_________________________
Dirigent
John Damgaard

__________________________
Formand
Jens Ditmar Hansen

__________________________
Referent
Flemming Jakobsen
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