Beslutninger generalforsamlinger:
2010:
•

Når et hus sælges, har den nye ejer ikke krav på p-plads på fællespladsen
(undtaget af parcellerne #19, #20, #21)

•

Der må ikke bruges/arbejdes med udendørs motordrevne/el-udstyr efter kl.20.00 på
hverdage/søn-/helligdage i haveforeningen.

2017:
•

Havelejen blev hævet med 10% for at dække et underskud i 2016 på 15.000,- og et
budgetteret underskud i 2017 på 28.500,-

•

Der blev nedsat udvalg til aflastning af bestyrelsen:
o
o
o
o
o
o

Webudvalg
Fællespladsudvalg
Vand- og kloakudvalg
Byggeudvalg
Økonomiudvalg
Udvalg for loppemarked

2018:
•

Prisen på parkeringspladserne på fællespladserne sættes op til 100 kr. om
måneden

•

Der udarbejdes et årshjul for Hf. Rosenvang:
o
o
o
o
o
o

Generalforsamling: marts/april jf. foreningens vedtægter
Fællesspisning: Sidste fredag i maj, juni, juli og august
Sommerfest: 3. lørdag i august
Arbejdslørdag: 2. lørdag i september
Juletræstænding: lørdagen før 1. søndag i advent
Loppemarked: juni

2019:
•

TV-inspektion af alle kloakker til maksimalt 30.000 kr. inkl. moms, bestyrelsen har
bemyndigelse til at benytte yderligere 50.000 kr. på kloakrenovering, HVIS der viser
sig at være brud på kloakken i fællesarealer

•

Hver andelshaver, der sætter lampe op modtager kl. 800. Lampen skal være opsat
inden 1/1 2020 for at modtage 800,- kr.

•

Alle andelshavere betaler samme grundkvadratmeterpris 29,50 kr.

•

Der sættes beløb på alle gebyrer og de lægges på hjemmesiden som tillæg til
regnskab.
o
o
o
o

Gebyr ved indmeldelse i selskabet: 1.000,- kr.)
Gebyr for kontingentrykkerskrivelser: 1.: 0 kr., 2: 100 kr., 3: 500 kr.
Gebyr ved oprettelse af kreditforeningslån: 0 kr.
Gebyr ved omlægning af lån: 0 kr. og man går selv rundt og indhenter
underskrifter
o Gebyr ved udstedelse af nyt andelsbevis: 0 kr.
•

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der på en ekstraordinær generalforsamling (f.eks.
2. oktober 2019) fremlægger to uafhængige tilbud på (altså omkostningerne ved
opsætning af vandmålere):
o Opsætning af en vandmåler i hver boligenhed
o Plan for installering af vandmålere
Erik #17 og Lotte #39 valgt.

•

Øget betaling for snerydning: 300,- kr. for standby + 700,- kr. for rydning.

•

Udvalg, der gennemgår haveforeningens forsikringer og behov, samt indhenter tilbud og
præsenterer det for bestyrelsen.
Stephan #13 og Leo #9 vælges.

