Referat fra ordinær generalforsamling i Haveforeningen Sønderskov
søndag den 23.2.2020 kl. 14 i Fælleshuset, Rosenstien 1.
Dagsorden:
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Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af 2 stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Godkendelse af årsregnskab 2019.
Indkomne forslag, jfr. bilag.
Godkendelse af budget 2020.
Valg af formand for 2 år. På valg er Mads Bomberg, som ikke ønsker genvalg.
Valg af kasserer for 1 år. På valg er Finn Sigfusson, som modtager genvalg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis 1 og 2 år.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Valg af 2 revisorer for 2 år.
Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.
Valg af 6 personer til Kredsens repræsentantskab for 1 år.
Valg af vurderingsudvalgsformand for 2 år og valg af suppleanter for 1 år.
Valg til havebedømmelse 2 personer for 1 år og valg af 1 suppleant for 1 år.
Valg til festudvalget 2 personer for 1 år.
Orientering om Fællesforsikring..
Eventuelt.

Referat:
Ad.1: Bent Wiuff, næstformand i Kredsen blev valgt. Han startede med at gennemgå
dagsordenen, hvor der blev lavet et par redaktionelle ændringer.
Ad.2: Karin Bentzon blev valgt som referent.
Ad.3 : Jan-Uffe Schjødt og Michael Jørgensen blev valgt som stemmetællere.
Ad.4: Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Det fremgik bl.a. at der i 2019 blev solgt 17 huse, at Fælleshuset var udlejet 6 gange og
at vandforbruget - efter indførelsen af vandure - var halveret i forhold til året før.
Ad.5: Årsregnskabet blev godkendt.
Ad.6: Bestyrelsens forslag til ændringer af ordensreglerne blev vedtaget.
Ad.7: Budget for 2020 blev godkendt.
Ad.8: Jesper Oehlenschlæger Billeskov blev valgt som formand for 2 år.
Ad.9: Finn Sigfusson blev valgt som kasserer for 1 år.
Ad.10: Som bestyrelsesmedlemmer blev Mads Bomberg valgt for 2 år og Michael Jørgensen
For 1 år.
Ad.11: Mihaela Simion og Mohamed Ibrahim blev valgt som bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Ad.12: Jan Uffe Schjødt og Musa Dowari blev genvalgt som revisorer for 2 år.
Ad.13: Randi Truelsen og Jan Kjærgaard blev valgt som revisorsuppleanter for 1 år.
Ad.14: Til Kredsens Repræsentantskab vælges for 1 år: Jan-Uffe Schjødt, Finn Sigfusson,
Jesper Billeskov, Tove Boysen, Mihaela Simion og Karunakaran Subramaniam.
Ad.15: Jan-Uffe Schjødt blev valgt som vurderingsudvalgsformand for 2 år. Ingen ønskede at
stille op som suppleanter.
Ad.16: Jan-Uffe Schjødt og Karunakaran Subramaniam blev valgt til havebedømmelsesudvalget, og Randi Truelsen blev valgt som suppleant - alle valg er for 1 år.
Ad.17: Valgt til Festudvalget for 1 år blev Lene Rempt og Ragib Svago.
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Ad.18: Finn Sigfusson orienterer om Fællesforsikring, om dens forskellige muligheder og om
de favorable vilkår, som den tilbyder.
Mindst 10 kolonister skal være med, før fællesforsikringen, som administreres af Bestyrelsen,
kan tegnes. Det pointeres, at det er besluttet på Kongressen, at alle skal have en
brandforsikring.
Finn Sigfusson udsender et spørgeskema til alle medlemmer for at få et billede af, hvor mange
der ønsker at være med i Fællesforsikringen.
Ad.19: Kredsformand Preben Sørensen bad om ordet og takkede bl.a. for samarbejdet med
bestyrelsen og lykønskede haveforeningen med de mange positive fremskridt.
Derefter tog den afgående formand Mads Bomberg ordet. Han takkede for det fine
fremmøde, og den suveræne opbakning, han har fået i sin formandsperiode både fra
bestyrelsen, Kredsen og især medlemmerne i HF Sønderskov.
Til slut takkede Finn Sigfusson – på Foreningens vegne – Mads for det store arbejde, han i 2 år
har lagt i foreningen både med at modernisere foreningen og med at skabe sammenhold – og
ønskede ham til lykke med den nye rolle som nybagt far.

D.24.2.2020

Referent:

Dirigent:

Formand:

Karin Fog Bentzon

Bent Wiuff

Jesper Oehlenschlæger Billeskov
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