Referat af andet ekstraordinær generalforsamling for Haveforeningen Grænsen den 7. september 2017
på fællespladsen ved Marketenderiet

Dagsorden:
1.
2.
3.

Valg af dirigent.
Forslag 1 – 4 fra den ordinære generalforsamling
den 23. februar 2017 og den ekstraordinære generalforsamling den 17. august 2017.
Eventuelt. (Her kan ikke træffes beslutninger)

Formanden bød velkommen til alle fremmødte og forklarede, hvorfor vi holdt denne anden ekstraordinære
generalforsamling. At vi skulle stemme om de 4 forslag, som bestyrelsen havde på dagsordenen til den
ordinære generalforsamling i foråret, men da vi ikke var nok antal haver til at ændre på vedtægtsregler, tog
bestyrelsen dem af dagsordenen.
På den ekstraordinære generalforsamling den 17 august blev samtlige forslag stemt videre til afstemning på
andet ekstraordinær generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, jf. vores vedtægter § 10. stk.
13, kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, - og det er her vi er nu.
Der er 20 fremmødte haver og dermed 40 stemmer.

Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Erik Møller. Der var ingen indvendinger imod dette. Erik Møller blev valgt som dirigent.
Erik Møller forklarede, hvorledes afstemningen skulle foretages med stemmeafgivelser efter hvert forslag.
Der blev nedsat et stemmeudvalg. Stemmeudvalget skulle bestå af minimum to repræsentanter fra
haverne. Stemmeudvalget bliver Dorte fra have 131 og Marie fra have 134.
Ad 2. Behandling af forslag 1 - 4
Forslag 1. Forslag til vedtægtsændring. Ændring af sidste frist for indsendelse af forslag til
generalforsamling.
Forslaget blev læst højt og forklaret af formanden.
Kommentar til forslag nummer 1:
Have 126: Har betænkninger omkring deadline for forslag til generalforsamlingen, da der kunne opstå
andre spørgsmål igennem sæsonen, som man ønskede at drøfte med bestyrelsen.
Svar fra bestyrelsen: Det er kun de punkter, som man ønsker, der skal på generalforsamling, som skal
fremsendes til bestyrelsen inden 1. januar, og vores generalforsamlinger ligger før sæsonstart, så det skulle
ikke give anledning til problemer. Derudover er man stadig velkommen til at henvende sig hos bestyrelsen i
”Åben Kontor” med spørgsmål og andet igennem sæsonen.
Have 127: Pointerer letheden af at det er den samme dato hvert år. Resten af forsamlingen nikker
anerkendende.
Optalte stemmer JA: 39

NEJ: 0

BLANK: 1

Forslaget blev vedtaget.

1

Forslag 2. Forslag til vedtægtsændring, så eksisterende medlemmer af haveforeningen kan komme først
på ventelisten til en ny kolonihave
Formanden forklarede, at vi havde glemt at rette forslag nummer 2 på de fremsendte papir, som det blev
besluttet ved den sidste ekstraordinære generalforsamling. Det handler om, at formuleringen skulle stå
mere klar, og at man ikke skulle være nødsaget til at sælge sin have før man havde købt en ny have.
Reglerne om det, at man ikke må have 2 kolonihaver på samme tid blev forklaret igen, og at det er en
betingelse fra Forbundet, at der skal frigives en have ved køb af ny, hvis man køber fra den interne
venteliste.
Kommentar til forslag nummer 2:
Have 131: Pointerede, at man jo så kan komme til at stå med to haver i et stykke tid.
Svar fra bestyrelsen: Ja det kan man, men det er i orden for en kortere periode, da den oprindelige have
sættes til salg, så snart den anden er købt.
Optalte stemmer: JA: 40

NEJ: 0

BLANK: 0

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 3. Forslag til vedtægtsændring. Anvendelse af mails.
Formanden forklarede fordelene ved at anvende mails i stedet for brevpost, herunder:
•
•
•

Hurtigere levering/ korrespondance.
Økonomiske gevinst ved besparelse af porto.
Tidsbesparende for bestyrelsen.

Kommentar til forslag nummer 3:
Have 126: syntes, at det er meget fint, hvad der bliver sagt, men er i tvivl om, hvorledes blandt andet hun
selv skal modtage elektronisk post fra bestyrelsen, da hun ikke har eboks.
Svar fra bestyrelsen: Der vil ikke blive benyttet eboks, men almindelig mail.
Det blev understreget, at har man ingen mailboks (er man f.eks. fritaget fra eboks), skal man (selv) lave en
aftale med bestyrelsen.
Optalte stemmer JA: 40

NEJ: 0

BLANK: 0

Forslaget blev vedtaget

Forslag 4. Forslag til vedtægtsændring, så der gives mulighed for urafstemning.

Formanden forklarede, hvorfor bestyrelsen gerne vil have urafstemning indført i vores vedtægter,
herunder; at vi hører alle, og at det er et stort arbejde for bestyrelsen at indkalde, arrangere og afholde
generalforsamlinger.
Kommentar til forslag nummer 4:
Have 52: Spørger til, om urafstemningen også er på mail.
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Svar fra bestyrelsen: Urafstemningen vil foregå ved brevpost og ikke pr mail. Grunden er, at en
urafstemning skal kunne foretages anonymt, og det vil ikke være muligt, hvis der afgives svar via mail.
Have 134: Forklarede, at der manglede en ”stop knap” i forhold til, at ikke alle bare skal kunne afgive et
forslags til vedtægtsændring, som så vil blive tvungen til urafstemning. Ex nøgenhed.
Svar fra bestyrelsen: Forslag til vedtægtsændringer skal holdes inden for rammerne af formålene med vores
vedtægter. Der kan heller ikke stilles forslag, som strider mod andre overordnede regler. Dertil kommer, at
et forslag jo kun vil komme til urafstemning, såfremt at 2/3 af flertallet af de fremmødte afgivne stemmer
fra den ordinære generalforsamling har stemt for forslaget, men ikke kan vedtage det grundet manglende
antal fremmødte.
Have 134: Kommentere, at hun nok ville foreslå, at dem som ikke møder op, ikke kan beslutte noget.
(Vi drøftede igen - som sidst, hvorfor og hvorfor ikke man skulle benytte urafstemning. Urafstemning er det
tætteste på demokrati. At nogle haver ikke er mødt op til en generalforsamling er ikke nødvendigvis
ensbetydende med, at de ikke har interesse i foreningen og ønsker at afgive en stemme. Det har bare ikke
tidligere været muligt at afgive sin stemme, hvis ikke man havde mulighed for at møde frem til
generalforsamling. Dette gøres nu muligt med brugen af urafstemninger efter ordinær generalforsamling.)
Have 84: spørger, hvad der sker, hvis ikke man benytter urafstemning.
Svar fra bestyrelsen: Så bliver det som nu med en eller 2 ekstraordinære generalforsamlinger for at kunne
få vedtægtsændringer igennem.
Optalte stemmer: JA: 38

NEJ: 0

BLANK: 2

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 1 – 4 blev alle vedtaget.

Ad 3. Orientering.
Bestyrelsen informerede om kommunens ”Helhedsplan for kolonihaver i Aarhus”, som er under høring.
Planen handler overordnet om ny lejekontrakt, nye byggeregler og hvordan kommunen kan komme det til
livs, at der er nogle, som bor i deres kolonihaver uden for sæsonen.
Det er vigtigt, at man deltager og kommenterer handleplanen. Der vil komme et link til helhedsplanen på
vores hjemmeside.

Formand
_______________________
Pia S. Vogelius

Dirigent
__________________________
Erik Møller

Referent
________________________
Lena Bryde
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