Indkaldelse til generalforsamling i
H/F Grøndalsvænge:
Velkommen til sæsonen 2020
Taastrup d. 22. februar 2020
Kære medlemmer i haveforeningen Grøndalsvænge
I indkaldes hermed til generalforsamling:
Generalforsamlingen 2020 afholdes søndag d. 15. marts 2020 kl. 09.30.
Vi mødes samme sted som sidst, nemlig i Medborgerhusets ’Lille Sal’, Taastrup Hovedgade 71.
Skulle I have nogle forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være
formanden i hænde senest 8 dage før dato for afholdelse af generalforsamlingen, dvs. d. 8.
marts 2020. I skal aflevere jeres forslag på skrift i postkassen i have 26, eller I kan sende det pr.
mail til: ernaclementsen@gmail.com.
Såfremt I ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes I informere formanden herom, senest 8 dage
før generalforsamlingen. Alle indkomne forslag vil blive sendt rundt pr. email til foreningens
medlemmer.
Indkrævning af haveleje
Ved årets udgang 2019 ophørte Betalingsservice-aftalen i vores bank, Arbejdernes Landsbank og
foreningen står selv for det fremadrettet. Kasserer Lise har kæmpet med at oprette en
Betalingsservice Web-aftale med Nets, bl.a. fordi vores gældende vedtægter mangler klare
tegningsregler, men også systemfejl hos Nets. Bestyrelsen forventer, at der kommer en afklaring i
kommende uge og alle medlemmer vil få opkrævninger snarest for 1. kvartal 2020.
Vi håber, I har haft et dejligt vinterhalvår, og vi glæder os til sammen at tage hul på sæsonen
2020.
Mange hilsener fra
Bestyrelsen
Erna, Tina-Linea, Simone, Claus og Lise
Denne indkaldelse indeholder:
• Bestyrelsens beretning og foreløbig dagsorden til generalforsamlingen inkl. forslag til
vedtægtsændring.
• Årsregnskab 2019 med udkast til budget for 2020 samt kommentar fra revisor Knud Anker
Iversen

Bestyrelsens Årsberetning 2019

Vand og vandaflæsning
Vandaflæsningen ultimo marts forløb normalt, og der konstateredes ikke vandskader eller
vandspild. Vandregnskabet for 2019 kunne derfor siges at gå op, med et samlet forbrug på 804
m3 for hele foreningen. Forbruget for 2019 er formentlig noget højere end forbruget for 2018,
fordi husene bliver brugt i weekender og ferier. Sommeren 2019 var, som de fleste husker; varm
og uden så meget regn i perioder. Derfor var det samlede forbrug også forholdsvist højt.
Årsregnskabet for 2019
Årsregnskabet 2019 viser et mindre overskud.
I 2019 sagde foreningen farvel og goddag til hele 9 nye havelejere – deraf mange
overdragelsesgebyrer.
På udgiftssiden er der øgede udgifter til renovation diverse-posten stor, og dækker dels over
gaver til foreningsmedlemmers mærkedage mv. og dels over nyanskaffelser til foreningen.
Revisor Knud Anker Iversen anbefaler at vi deler diverse-posten op i to nye kategorier, samt at
foreningen formaliserer aftaler omkring foreningens fælles-udstyr og bestyrelseshonorar - se
vedhæftet kommentar.

Foreningens dokumenter, administration og fællesskab.
I forbindelse med salget af have 23 i efteråret 2019 og Sophy og Jacobs afgang fra deres poster
som hhv. formand og kasserer, tiltrådte en ny bestyrelse. Vi har brugt/bruger en del kræfter på at
sætte os ind i sagerne – og nyder da gavn af, at foreningens dokumenter er blevet lagt i Dropbox
på nettet. Vi ønsker fortsat at styrke haveforeningen, både ved at gøre hverdags-administrationen
nem og overskuelig – og ved at styrke det generelle fælleskab alle havelejerne i mellem.

Slut

Generalforsamling i Haveforeningen Grøndalsvænge
15. marts 2020 kl. 09:30

Foreløbig dagsorden:
1. Formalia:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17. marts
2019
2. Bestyrelsens mundtlige beretning
a. Vand
b. Regnskab
c. Foreningens dokumenter
3. Forslag til vedtægtsændring
For at opfylde bankernes (herunder NETS) gældende regler for
foreninger – og for at vi kan få lavet en ny Betalingsserviceaftale, 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, herunder betalingskort, net- og mobilbank til
foreningens bankkonti, samt indgå kontrakter herom.

4. Fællesaktiviteter for sæsonen 2020
a. Fællesarbejde
Bestyrelsen foreslår, at fællesarbejdet ligger søndag d. 10.
maj 2020 kl. 10.30. Igen i år vil vi have fokus på at fjerne
affald fra foreningens fællesarealer. Der vil være en
øl/vand i have 26 efter endt arbejde.
b. Sankt Hans
Sankt Hans falder tirsdag d. 23. juni 2020. Traditionen tro
vil der være bål på vendepladsen samt øl/vand. Vi tænder

bålet kl. 20.00, og der vil være fællessang. Der kan lægges
brændsel ned på vendepladsen 1 uge før.
c. Havevandring
Havevandringen ligger på følgende dato: lørdag d. 4. juli
2020 kl. 13.00.
d. Sildenes Dag
Sildenes Dag afholdes lørdag d. 19. september 2020 kl.
13.00.

5. Indkomne forslag

6. Valg
På valg er:
Bestyrelsen (valgperiode på 2 år):
Claus,
have
22,
som
alm.
bestyrelsesmedlem.
genopstiller.
Erna, have 26, som formand. Erna genopstiller.
Kritisk revisor suppleant (vælges for 2 år ad gangen):

7. Eventuelt

Noter:

Claus

