Referat af ordinær generalforsamling, Haveforeningen Grænsen
Torsdag den 23. februar 2017 kl.19. Ungdomsgården, Skovvangsvej 127, Aarhus N.
60 personer tilstede fordelt på 43 haver.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Orientering for 2017
4. Årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget 2017
7. Valg af formand, på valg er Pia Vogelius
8. Valg af bestyrelsesmedlem, på valg er Patrick Planche
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor for 2 år, på valg er Lars Clausen
11. Valg af revisor for 1 år, på valg er Carsten Skovgaard
Kursus for revisorer er 8. maj i Silkeborg
12. Valg af 2 revisorsuppleanter, på valg er Marie Christensen
13. Valg af 1 vurderingsmand for 2 år, på valg er Kurt Knudsen
14. Valg af 1 vurderingsmand for 1 år
15. Valg af 2 vurderingssuppleanter, på vang er Ann-Louise Wohlert og Ole Lauritsen
Vurderingskursus for øvede er 22. april
Vurderingskursus nr. 1 for nybegyndere og bestyrelser er den 20.maj
Vurderingskursus nr. 2 for de samme personer er den 17. juni
16. Evt. (Her kan ikke træffes beslutninger)

Ad punkt 1
Johnny Eriksen fra Kredsen blev valgt som dirigent, og til stemmeudvalg blev Kent (have 142),
Lars (have 124) og Erik (have 58) valgt.
Ad punkt 2
Pia berettede at det havde været et rigtig travlt år i bestyrelsen. Bestyrelsen har blandt andet
arbejdet med :
Større åbenhed og mere gennemsigtighed, herunder bedre og mere smidig organisering af
bestyrelsens foreningsarbejde, samarbejdet med HF Riisvangen, havevandringer, klare procedure
i forbindelse med vores økonomi, klare linjer for alle og etablering af hjemmeside.
Der blev orienteret om nyheder/informationer fra Forbundet/Aarhus Kommune/Aarhuskredsen og
bestyrelsen om bl.a. procedurer for salg af haver, tidligere kasserer og forventede opgaver i 2017.

Kommentarer til beretning:
Astrid, have 73: Der ønskes papirer til udlevering ved generalforsamling. Dette for at imødekomme
de haveejere, som ikke har printer.
Svar: Det er imødekommet. Der ligger papir ved indgangen med dagsordenen mv. til aftenens
generalforsamling, hvis nogen mangler.
Astrid, have 73: Anvendelse af gift i haverne. Kan der laves en positivliste
Svar: Bestyrelsen har haft en særdeles travl sæson jf. beretningen. Det har ikke været muligt at
afse ressourcer til det. Det ville være godt med et udvalg til dette.
Lena, have 55: Ønskede oplysninger omkring haveforeningens el-regnskab.
Svar: Det kan tages op under punkt 4 Årsregnskab.
Have 148: Ros til bestyrelsen for årets beretning.
Karsten, have 90: Er den tidligere kasserer blevet politianmeldt?
Svar: Bestyrelsen har haft kontakt til politi og regnskabskyndige, som samstemmende har
tilkendegivet, at der ville være størst sandsynlighed for at få inddrevet pengene uden en
politianmeldelse. Derfor har bestyrelsen arbejdet for at det skulle lykkes.
Beretningen blev godkendt med klapsalve.
Ad punkt 3
Der orienteres om vigtige datoer for den kommende sæson:
Standerhejsning:

25. marts 2017 kl. 13.00.

Trillebørmarked:

14. juni & 19. august 2017 kl. 11.00-15.00.

Standerstrygning:

2. oktober 2017 kl. 15.00.

Ad punkt 4
Kassereren orienterede om årsregnskabet, og at dette fremover er mere detaljeret end hidtil.
De enkelte poster blev ikke gennemgået men der blev gjort opmærksom på:
Ændring i elafgift, skyldes ændring i betalingsmåde og overlapning af to forskellige betalingsmåder.
Ændringen skyldes en lovændring pr april 2016. Tidligere blev der således indbetalt a' conto og
siden afregnet og nu afregnes det løbende faktiske forbrug.
Herudover forklares, at note 2 dækker over revision af regnskabet og dermed omhandler denne
note sagen omkring den tidligere kasserer.
Den nye kasserer fortæller samtidig, at der er et overskud fra 2016 på 321.297 kr, som skyldes
netop ovenstående.
Kommentarer til årsregnskabet:
Lena, have 55: Ønsker, jævnfør punkt 2, oplysninger omkring el. Hun fortæller, at foreningen
måske skulle overveje at skifte el-leverandør, idet foreningen betaler mere end de gennemsnitlige
2,08 kr. pr KW.

Svar: Lena opfordres til at tage kontakt til kassereren om det. Så ser vi meget gerne på, om vi kan
gøre det billigere.
Kent, have 142: Spørger til note 7 omkring elskab.
Svar: 2 gange har en lastbil påkørt samme elskab. El-skabet er repareret og flyttet, så det ikke kan
påkøres igen.
Regnskabet godkendes.
Ad punkt 5
Indkomne forslag udsættes på grund af for få fremmødte haver, da der kræves fremmøde af 2/3 af
foreningens haver, for at kunne vedtage vedtægtsændringer. Bestyrelsen fortæller, at dette
betyder, at der i løbet af havesæsonen vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, som
afholdes på haveforeningens matrikel, med håb om flere fremmødte haver.
Ad punkt 6
Kassereren gennemgik budget for 2017 og oplyste at i april kvartal betalingerne blive justeret for el
og vand. En del skal forvente ret store regninger, da den tidligere kasserer ikke har justeret a/c
beløbene tilstrækkeligt.
Endvidere oplyste kassereren, at havelejen nedsættes med 100kr pr. kvartal fra på grund af
faldende udgifter og flere indtægter. Det iværksættes ved opkrævningen pr. juli kvartal 2017.
Ad Punkt 7
Pia Vogelius blev genvalgt som formand.
Ad punkt 8
Simon (have 133) valgt for 2 år og Lena (have 55) blev valgt for 1 år (idet Ida valgte at trække sig
pga. personlige forhold).
Ad punkt 9
Inge (have 37) og Louise (have 14) blev valgt ind som bestyrelsessuppleanter.
Ad punkt 10
Lars Clausen (have 124) blev genvalgt som revisor for 2 år.
Ad punkt 11
Carsten Skovgaard (Have 118) blev genvalgt som revisor for 1 år.
Ad punkt 12
Marie Christensen ønskede ikke genvalg som revisorsuppleant. Ebbe (have 121) opstillede og blev
valgt.
Ad punkt 13
Kurt Knudsen ønskede ikke genvalg som vurderingsmand for 2 år. Nicky (have 35) opstillede og
blev valgt.
Ad punkt 14
Ann-Louise Wollert (Have 118) blev genvalgt som vurderingsmand for 1 år.

Ad punkt 15
Ole Lauritsen (have 4) blev genvalgt som vurderingssuppleant. Herudover opstillede Susanne
(have 89) og Anders (have 103).
Der er ikke til denne post et maksimalt antal suppleanter, og derfor blev det vedtaget, at der skulle
trækkes lod om rækkefølgen af vurderingssuppleanter på første møde mellem den nye bestyrelse
og vurderingsmændene.
Ad punkt 16 Eventuelt
Susanne Hollund, Have 52: Opfordring til at melde sig ind i facebookgruppen "Haveforeningen
Grænsen/Riisvang". Denne side er blandt andet blevet brugt til at advare omkring indbrud, men
den anvendes også til annoncering af fællesaktiviteter og andet relevant.
Have 87: Der fortælles om fund af ikke komposterbart affald i de grønne containere, såsom
flamingo, plastik o.l. Der henstilles til at dette ophører
Lena, have 55: Lena fortæller, at hun har oplevet, at når haveejere fjerner snegle bliver disse
bortskaffet i den grønne affaldscontainer. Her fortsætter de ind i hendes have. Der henstilles til at
sneglene slås ihjel inden bortskaffelse.
Marie, have 134: Marie ønsker at forslag 4 deles i to, således at foreningens medlemmer på den
kommende ekstraordinære generalforsamling kan stemme eksempelvis ja til første del men nej til
anden del uden at hele forslaget kasseres.
(Det kan ikke lade sig gøre, da punktet hænger uløseligt sammen.) Punktet skal tidligst behandles
ved næste indkaldte generalforsamling. Marie opfordres til at kontakte bestyrelsen.
Tommy, Marketenderiet: Tommy reklamerer for Marketenderiets aktiviteter:
Fællesspisning hver fredag kl.18 (35 kr).
Smørrebrød lørdag (35 kr inkl. øl/vand).
Håndarbejde og strikning om torsdagen.
Fodbold på storskærm til landskampe og AGF-kampe.
Døde duer hver lørdag kl.12-15 i teltet .
Tysklandstur d. 1/4 kl. 8.15.
Følg med på facebooksiden "Haveforeningen Riisvangen/Grænsen ".
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