H/F Grøndalsvænge
Referat af generalforsamling d. 17.3.2019
Taastrup d. 17.3.19
Til stede var have: 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 35, 38, 40 (19 haver i
alt)
Referent: Jacob, have 23.
Dirigent: Jan, have 15.

Dagsorden:
1. Formalia:
a. Valg af dirigent
Jan, have 15, er valgt til dirigent
GF er indkaldt rettidigt og dermed gyldig.
b. Valg af referent
Jacob, have 23, er valgt til referent
c. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 1.4.18
Godkendt.
d. Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling d.
28.10.18.
(I kan finde begge referater på hjemmesiden under fanen ’Haveinfo´ og dokumenter)
Godkendt.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning
a. Vand
Alt er forløbet som det skal. Der er blevet brugt mere vand i 2018, end 2017.
b. Regnskab
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Regnskabet blev godkendt af revisorerne. Det er værd at bemærke, at foreningen har bogført for vandspildet i 2015. Der ud over var diverse posten relativ høj, hvilket blandt andet
skyldes afholdelse af sildens dag, som foreningen betalte.
c. Bane Danmark og skråningen
Formanden har ikke hørt nærmere fra Bane Danmark. Have 20 har kontaktet Bane Danmark, og har fået besked om, at der ikke er penge til fjerne træer på skåningen. Have 15 beretter om at de havde god konkakt med Bane Danmark, og fik hjælp af dem. Have 24 fortæller at det er Bane Danmarks ansvar at rydde træerne på skråningen.
d. Indscanning af foreningens dokumenter
Bestyrelsen har indscannet de væsentligste af foreningens dokumenter.
e. Påtaler
Formanden opfordrer alle foreningens medlemmer til at læse vedtægterne og overholde
disse.
Have 27 fortæller at de har problemer med at kunne komme af med deres affald fra deres
have. Der bliver foreslået at vi til fællesarbejde hjælper til at rydde have 27.

3. Fællesaktiviteter for sæsonen 2019
a. Fællesarbejde
Bestyrelsen foreslår at fællesarbejdet ligger søndag d. 12.maj 2019 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 23, efter endt arbejde.
Det blev besluttet at vi bruger dagen til at rydde op på fællesarealerne og stien. At vi
hjælper have 27 med bortskaffelse af deres affald.
b. Sankthans
Sankthans falder på søndag d. 23. juni 2019. 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.
Der må blive lagt op træ op en uge før. Man må ikke lægge trykimprægneret træ eller
malet træ på bålet.
c. Havevandring
Havevandringen ligger på følgende dato: lørdag d. 6.7.19 kl. 13.00. Vi starter ved
have 42/vendepladsen. Dagen slutter med fællesspisning i en af bestyrelsesmedlemmers
haver. I skal melde jer til hos Sophy senest 1 uge før.
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d. Sildenes Dag
Sildenes Dag afholdes lørdag d. 21.9.2018 kl. 13.00. Vi vil forsøge os med en ordning, hvor bestyrelsen sørger for maden, og hver deltager over 15 år betaler 100kr. Vi
medbringer selv drikkevarer, og bestyrelsen giver første øl og en snaps.
Det bliver besluttet at afholde sildenes dag lørdag d. 21.9.2018 kl. 13.00.
Have 15 spørger ind til beslutningen om at bestyrelsen laver maden, fremfor at man selv
medbringer. Bestyrelsen vil gerne afprøve at holde det igen i år, med brugerbetaling.

4. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen indkøber en vertikalsk ærer/plænelufter. Nærmere bestemt en Texas Pro Cut 420 TG, benzindrevet. Pris: 2.999kr.
Der lægges op afstemning ved almindelig håndsoprækning.

Der er argumenter for og imod, angående køb af vertikalskærer.
Forslaget går til afstemning. 26 stemmer for, 6 stemmer imod.
Forslaget er vedtaget.
5. Valg
På valg er:
Bestyrelsen (valgperiode på 2 år):
Jacob, have 23 på kassererposten. Jacob genopstiller.
Jacob er valgt.
Simone, have 4 som alm. bestyrelsesmedlem. Simone genopstiller.
Simone er valgt.
Erna, have 26, som alm. Bestyrelsesmedlem/næstformand. Erna genopstiller.
Erna er valgt.
Kritiske revisorer (vælges for 1 år ad gangen):
Børge, have 5. Børge genopstiller.
Børge er valgt.
Lis, have 39, træder af og Else Marie, have 10, opstiller til posten.
Else Marie er valgt.
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Kritisk revisor suppleant (vælges for 1 år ad gangen):
Tina-Linea, have 17.
Tina-Linea er valgt in absentia.
6. Eventuelt
Have 18 fortæller at der stadig bliver kørt for stærkt.

Have 3 foreslår at stien skal skrabes af, i stedet for at lægges grus på. Der foreslås ligeledes
at der etableres vejbump på stien.
Have 33 foreslår 15 km/t.
Have 10 fortæller at hun har talt med vognmanden der laver stien. Han fortæller at han de
seneste 5 år ikke lægger mere grus på, men har skrabet af.
Have 15 mener også at vi skal have vejbump på stien.
Det er besluttet at bestyrelsen skal gå videre med at undersøge om vi kan
etableres bump på stigen. Bestyrelsen skal kontakte kommunen om dette.
Formanden beretter om at have talt med kommunen om flere fartskilte med hundeposer og
skraldespanden. Der blev svaret at det skal vi som forening selv betale.
Have 33 beretter om at man godt kan få tilladelse fra kommunen til selv at finansiere vejbump.
I den forbindelse forslår formanden at vi også selv laver flere fartskilte.
Have 24 forslår at vi selv skal sætte hundestativer op.
Have 33 fortæller at såfremt der bliver sat hundestativer op, skal vi som forening selv tømme disse poser.
a. Opbevaring af foreningens fællesting
Vi har brug for et sted til følgende ting:
Flis-maskine
Evt. vertikalskærer
Telt
Stole og borde
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Har foreningens medlemmer nogle bud på, hvor vi kunne opbevare foreningens fællesting
indenfor sæsonen?

Have 5 fortæller at de gerne vil opbevare borde og stole.
Have 33 vil gerne kigge på muligheden for at opbevare én af maskinerne.
Formanden vil opdatere på hjemmesiden, når vi ved hvor alle vores ting opbevares.

Mødet er hævet kl. 10.50
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