Generalforsamling i Haveforeningen Grøndalsvænge
04.07.2020 kl. 10:00
Dagsorden
Revideret 12. juni 2020

1. Formalia:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling 17. marts 2019
d. Godkendelse af dagsorden

2. Bestyrelsens mundtlige årsberetning

3. Godkendelse af årsregnskab 2019 og budget 2020
4. Tegningsregler i vedtægter / forslag til vedtægtsændring

For at opfylde bankernes (herunder NETS) gældende regler for foreninger – og for at vi kan få
lavet en ny Betalingsservice-aftale, skal foreningen have tilføjet tegningsregler i vedtægterne:
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:
7.2. Formanden og kassereren tegner foreningen i økonomiske anliggender og kan hver for sig
disponere over foreningens formue op til 1.000,00 DKK, herunder betalingskort, net- og mobilbank
til foreningens bankkonti, samt indgå kontrakter herom.

5. HTKs nye affaldssortering

Vi skal til at sortere vores skrald i nye beholdere fra 1. april 2021.
Yvonne fra HTKs ’Team Affald’ skriver til os, at vores affaldsgebyr vil stige og vi skal have
etableret et sted til beholdere, da vores stativer ikke kan bruges mere.
Vores adgangsforhold skal være, så beholderne kan rulle afsted på deres hjul, så vi får
sandsynligvis en udgift til anlæg af en plads til vores affald.

6. Fællesaktiviteter for sæsonen 2020
a. Fællesarbejde
Aflyst.

b. Sankt Hans

Sankt Hans må vi desværre aflyse, da vi vurderer, at vendepladsen er for lille, hvis vi skal
holde en meters afstand, og hvis vi skal synge, skal vi holde to meters afstand.

c. Havevandring

Bestyrelsen foreslår følgende dato:

lørdag d. 4. juli 2020 kl. 13.00. Hvis I har lyst til at melde jer, bedes I gøre det til Erna
– enten i postkassen eller per mail: ernaclementsen@gmail.com en uge før.

d. Sildenes Dag

Bestyrelsen foreslår følgende dato:

lørdag d. 19. september 2020 kl. 13.00.
7. Parkeringsplads på arealet ved containerne

Bestyrelsen vurderer, at der er brug for flere parkeringspladser. Der er allerede givet tilladelse
til etablering fra HTK.
Bestyrelsen vil høre generalforsamlingen, hvem, der vil hjælpe? Evt. kan man melde sig til en
projektgruppe, indhente tilbud mv.

8. Indkomne forslag

Melanie, Have 37, har sendt et forslag til bestyrelsen:
”Ønsker hermed at emnet vedr. salg af huse og samarbejde med bankerne bliver taget op på
mødet 15. marts (nu 4. juli).

9. Valg
Til bestyrelsen (valgperiode 2 år):
Bestyrelsesformand:
Erna, have 26, genopstiller
Karim, have 27, har trukket sit ønske om at stille op tilbage
Alm. bestyrelsesmedlem:
Claus, have 22 genopstiller

Kritisk revisor suppleant (valgperiode 2 år):

10. Eventuelt

