Referat nr. 206 af Ordinær Generalforsamling 3. april 2012.
Punkt 1
Formanden byder velkommen til alle både gamle og nye haver. 36 haver er mødt op.
Punkt 2
Johnny blev valgt til ordfører. Indkaldelsen er sendt rettidig ud.
Valg af stemmetællere: Tom have 70, Sonja have 167 og Jørgen have 165.
Punkt 3.
Jens startede mødet med at nævne de personer, der er gået bort i det forløbne år. Der blev holdt et
minuts tavshed til minde om dem.
Jens fortalte om, at der kommer nattefrost med sne, så husk at lukke for vandet, hvis du ikke er i
haven. Der er allerede en enkelt, der har haft en vandskade, men var heldigvis i haven så han fik den
stoppet med det samme.
Hvis I har trailere, så sæt gerne en seddel på med navn eller havenummer.
Der har været brugt meget tid på Banedanmark. Jens fortalte om de forskellige møder, der har været
siden januar. Der er kommet nye tidsplaner 3 gange. Her sidst har de meddelt, at der bliver startet
allerede her i sommer.
Jens viste tegninger som viste de nye rotunder og hvor det nye foreningshus kommer til at ligge.
Han viste også den nye midlertidige tilkørsel, som skal ske langs med skoven.
Jens fortalte om den foreløbige tidsplan – den kan dog stadig nå at ændres.
Efter planen skulle det hele gerne stå klar til næste forår – omkring 1. maj.

Spørgsmål:
Mette have 66 – Betyder det, at broen forsvinder?
Jens – nej det er kun midlertidigt med vejen langs skoven. Broen kommer.
Annette have 15 – Er der lavet en aftale med firma om bygning?
Ligger det fast at det er Udbyg, der skal benyttes?
Som bemærkning er det lidt trist, at vurderingsudvalget ikke har svaret på henvendelser.
Jens – der var blevet lovet at haveejerne blev indkaldt til samtale, men det bliver nok ikke før i maj
måned.
De forhandlinger er ikke på plads endnu.
Johnny - Er der andre, der har noget til beretningen?
Tom have 70 –
Du nævnte at du gerne vil have styr på hvem der ejer de forskellige trailere. Kunne der ikke laves en
plads, hvor de kan stå alle sammen?
Jens – Det må tages op i bestyrelsen, da der ikke kan tages stilling til det på stående fod.

Lauritz have 162 –
Der skal laves vandresoire under byggeprojektet og man er ved at finde ud af, hvor de skal gøre af
jorden. Lauritz er bange for, at de vil bruge skoven, der er nedlagt til at lægge fra på. Vi kæmper en
kamp, men det er en svær og ulig kamp.
Helle have 184: På mødet med Banedanmark var det ikke besluttet hvilket firma, der skulle bruges.
Der skulle også komme forslag om et mindre hus, som skulle være en totalløsning.
Jens – Det er rigtigt. Det er sådan, at en der hedder Ole Michell har været nede og besøge Udbyg
Huse. Det er en flot kvalitet de leverer. Der er kommet tilbud på huse på 33, 43 og 53 m2. Der
kommer tilbud på nogle standart typer og priser på tilkøb. På den måde bliver rå-prisen mere
interessant. Der kommer nok tilbud efter påsken.
Der kan gives mere besked efter mødet den 24. april.
Lauritz – På indkaldelsen står der noget om vandafgiften. Jeg vil opfordre jer alle til at tjekke
vandforbruget og evt. spild…..
Bestyrelsens årsberetning blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 4.
Jens gennemgik kort årsregnskabet med bemærkning til linie 3 (div. indtjeninger Banedanmark).
Der er kommet lidt penge i erstatning for de gener, der har været i forbindelse med boringer.
Johnny – spørgsmål?
Tom have 70 – afskrivning af tag? Er det vedvarende eller bliver det afskrevet, når vi får penge for
huset?
Jens – det ved jeg ikke, men det er noget regnskabsmæssigt, så det bliver stadig afskrevet. Vi
skylder ikke noget.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 5.
Kirsten gennemgik kort festregnskabet. Nogen spørgsmål?
Enstemmigt vedtaget.
Punkt 6
Ingen forslag
Punkt 7
Ingen indkomne
Punkt 8
Marianne Madsen Have 150 blev genvalgt.

Lauritz Mortensen Have 162 blev genvalgt
Flemming Jakobsen Have 190 blev valgt til bestyrelsen
Birgitte Jensen H.166 blev valgt
Der mangler 2 suppleanter
Marianne Cramer - have 32 stiller op – blev valgt
Mette Schumann Have 66 – blev valgt
Punkt 9
Jørgen Hansen - Blev genvalgt
Revisorsuppleant
Kirsten Therp Have 123 - blev valgt
Mette Schumann blev genvalgt
Punkt 10
Tom Nielsen Have 70 – blev genvalgt
Vurderingsspuppleant
Elo Løndrup Have 182 – blev valgt
Punkt 11
Kirsten meddelte, at der ikke bliver fester i år, hvis ikke der er nogen, der melder sig til
festudvalget.
Der var ingen, der meldte sig, så der bliver kun Jazz og bankospil i år samt præmiehavefest. Ole
blev dog genvalgt, så der er mulighed for at han med lidt hjælp fra andre, kan arrangere et par
fester.
Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Jens afsluttede aftenen. Mødet sluttede kl. 20:40.
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