Brøndby d. 14. november 2011
Ordinært budgetmøde Kulturhuset Kilden, mandag d. 14. november 2011

Dagsorden:
1. Velkomst af formand Jens Ditmar Hansen
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af 3 stemmetællere
Budget år 2012 til godkendelse (m/afstemning)
Eventuelt

1.
Jens bød velkommen –
2.
Johnny blev valgt til dirigent
3.
Der er fremmødt 22 haver – hvilket giver 44 stemmer.
Haverne Tom 70, Ole 32 og Jørgen 165, blev valgt til stemmetællere.
4.
Jens gennemgik budgettet for regnskabsåret 2012.
Når man ser på udgifterne for i år, så ser regnskabet meget fornuftigt ud.
Spørgsmål:
Tom have 70:
Bør vi hæve havelejen til kr. 700,- så der er plads i budgettet til den øgede accontobidrag for
vand samt evt. yderligere afdrag på gæld?
Jens:
Det 20-årige lån på kloakken kan ikke tilbagebetales med mere. Vi skal overholde de
fastsatte afdrag. Vi har kr. 339.315,- på kontoen, så der skulle være rigeligt til at dække det.
Der var ikke flere spørgsmål, så vi går direkte til afstemning.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
5.
Kirsten have 123;
Der må være nogle der melder sig til festudvalget, da Jens og Kirsten ikke ønsker at stå for
alle festerne i den nye sæson. De står fortsat for Jazz-festen og præmiehavefesten.
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Tom have 70:
Foreslår, at budgetmødet ikke afholdes, men at budgettet blot bliver tilsendt medlemmerne.
Johnny er enig.
Jens:
Vi kan tage det til efterretning, men skatter og afgifter kan risikere, at stige. Jordlejen skal
stige til kr. 24,- (er nu kr. 8,-). Så længe vi ikke har de store stigninger i havelejen kan vi godt
melde ud via brev og uden møde.
Have 32:
Må vi have brændeovn?
For dårligt, at der ikke møder flere op til møder og fester.
Jens:
Det er kommunalt bestemt, at vi ikke må have brændeovn.

Jens sagde tak for i aften og mødet blev sluttet kl. 19.35.

___________________

___________________

__________________

Sekretær
Helene Lütken

Formand
Jens Ditmar

Dirigent
Johnny Kressner
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