Referat: Ekstraordinær Generalforsamling
Godkendt
Den 7. november 2017 i Birkevangs Fælleshus
Møde indkaldt af
Bestyrelsen
Deltagere
32 parceller
Referent
Edvard M. Langsted

Ulf åbnede den ekstraordinære generalforsamling, bød velkommen, og opfordrede til et minuts stilhed for Kristine #8.
Ulf #18 blev valgt til dirigent og Edvard #28 blev valgt til referent.
Edvard konstaterede at generalforsamlingen var gyldig, da den var indkaldt efter Haveforeningens regler og der var fremmødt mindst 1/5, ialt 32 parceller.
Maria fortalte på bestyrelsens vegne, at på baggrund af dyrere vandmålere og reaktioner fra
flere andelshavere havde bestyrelsen valgt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Desværre havde bestyrelsen været for hurtige med indkaldelsen og derfor blev bestyrelsens
forslag på mødet at trække pkt. 1-2-og 3. tilbage.
Efter en snak med mange indlæg blev spørgsmålet formuleret således: Skal vi have vandmålerne sat op til den nye og dyrere pris?
Leo havde lavet en oversigt over Haveforeningens økonomi og kunne vise konsekvenserne for
de fremmødte ved at ændre tal efter behov. Det blev gjort på en forståelig og god måde så
alle forstår hvordan og forledes vores økonomiske fremtid ser ud.
Det blev konkluderet, at havelejeforhøjelsen på 10%, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i april 2017 står ved magt.
Herefter skriftlig afstemning om forslaget omkring opsætning af vandmålere, resultatet blev
15 for forslaget. 15 imod forslaget og 2 hverken for eller imod. Forslaget faldt.
Ulf havde valgt at benytte generalforsamlingen til at trække sig som formand og Maria træder ind som konstitueret formand frem til førstkommende generalforsamling og Kirsten går
ind som kasserer. Maria overrakte Ulf 2 flasker rødvin for veludført arbejde som formand.
Evt.:
•

Edvard mindede om konsekvenserne ved at køre alt for hurtigt i haveforeningen. Sæt
farten ned, så det ikke pludselig går galt.

•

Maria #27 bad om at vi i haveforeningen passer på hinanden. Taler pænt om og til hinanden.

•

Carsten #32 opfordrede til at vi på næste generalforsamling tager en snak om hvor vi
er på vej hen som haveforening.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede i god ro og orden kl. 20.02
referent
edvard #28

Formand
Maria #27

