Referat fra ordinær generalforsamling i Haveforeningen Sønderskov
søndag den 10. marts 2019 kl. 14 i Fælleshuset, Rosenstien 1.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af 2 stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Godkendelse af årsregnskab 2018
Godkendelse af budget 2019
Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at vi overgår til Kolonihaveforbundets standardvedtægter.
8. Valg af kasserer for 2 år. På valg er Børge Thisgaard, som ikke ønsker genvalg.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Tove Boysen som modtager genvalg og Claus Chr.
Lykkegaard som ikke ønsker genvalg.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
På valg er Lene Rempt som modtager genvalg.
11. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.
12. Valg af 5 personer til Kredsens repræsentantskab for 1 år.
13. Valg til vurderingsudvalg 1 person for 3 år og valg af suppleant for 1 år.
14. Valg til havebedømmelse 2 personer for 1 år og valg af 1 suppleant for 1 år.
15. Valg til festudvalget 2 personer for 1 år.
17. Eventuelt.

Referat:

Ad.1: Bent Wiuff, næstformand i Kredsen blev valgt og gennemgik dagsordenen. Vedr. punkt
12, blev ”Valg af 5 personer” rettet til valg af 6 personer.
Jørn Åge Mouritzen klagede over, at han ikke havde modtaget indkaldelsen til
generalforsamlingen i den rette postkasse. Han forslog, at vi af den grund skulle
afslutte den ordinære generalforsamling og indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling. Dette blev nedstemt ved skriftlig afstemning.
Ad.2: Finn Sigfusson blev valgt.
Ad.3 : Jan-Uffe Schjødt og Musa Mohammad Dawari blev valgt.
Ad.4: Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Ad.5: Det blev oplyst, at vandudgiften er steget med 12 – 13.000 kr. Dette forklares med, at
der er blevet vandet meget pga. en tør sommer.
Fælleshuset har været udlejet ca. 10 gange.
Årsregnskabet blev godkendt med stemmerne 54 for – 8 imod – 4 ugyldige.
Ad.6: Budget for 2019 blev godkendt.
Ad.7: Kolonihaveforbundets standardvedtægter blev godkendt med stemmerne 58 for – 6
imod – 4 ugyldige.
Resten af generalforsamlingen foretages herefter efter de nye vedtægter.
Ad.8: Der var ingen kandidater, der ville vælges for 2 år. Finn Sigfusson tilbød at blive
kasserer, dog kun i et år. Han blev valgt.
Ad.9: Valgt blev Tove Boysen for 2 år. Torben Baun Madsen for 2 år.
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Desuden blev Flemming Boye valgt for 1 år, idet Karin Bentzon trådte ud af
bestyrelsen, da hendes mand blev valgt til kasserer.
Ad.10: Anne Jette Ossian og Mihaela Simion.
Ad.10a: Dette punkt blev føjet til dagsordenen. da Finn Sigfusson var blevet valgt til kasserer
og derfor ikke kan være revisor længere. Børge Thisgaard blev valgt for 1 år.
Ad.11: Musa Mohammad Dawari blev valgt til revisorsuppleant for 1 år.
Ad.12: Valgt til repræsentantskabet blev Mads Hansen, Karin Bentzon, Lene Rempt, Tove
Boysen, Thaneshwaran Kangasabai og Karunakran Subramaniam.
Ad.13: Ifølge de nye vedtægter vælges 2 personer for 2 år til Vurderingsudvalget.
Valgt blev Flemming Ossian og Karin Bentzon. Vurderingsudvalget består herefter af
formand Jan-Uffe Schjødt, Flemming Ossian og Karin Bentzon.
Ad.14: Valgt til Havebedømmelsesudvalget blev Karunakran Subramaniam og Jan-Uffe
Schjødt. Som suppleant valgtes Lene Rempt.
Ad.15: Valgt til Festudvalget blev Ragib Svago, Lene Rempt og Andrea Bårdsen.
Ad.17: Kredsformand Preben Sørensen bad om ordet og takkede for samarbejdet med
bestyrelsen og lykønskede haveforeningen med de opnåede fremskridt. Endvidere
fortalte han om kredsens arbejde og oplyste til sidst, at den årlige kredsfest
afholdes lørdag den 5. oktober i fælleshuset i Sundsmark Haveforening.
Mads Hansen tog ordet, takkede for det gode fremmøde og takkede derefter Bent
Wiuff for god styring igennem generalforsamlingen.

Referent: Finn Sigfusson

Dirigent: Bent Wiuff

Formand: Mads Hansen
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