Referat fra den afholdte ekstraordinære
generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013
Lørdag den 15. juni 2013 kl. 14.00 afholdte Haveforeningen Solvang ekstra ordinær generalforsamling på
fælles arealet ”Trekanten” med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af bestyrelsesmedlem
Valg af suppeant
Eventuelt

Foreningens formand Lars Christensen bød velkommen til de 37 fremmødte stemmeberittigede haver. Lars
gav en kort orientering om årsagen til sin fratræden som formand, hvorefter Lars gik videre til første punkt
på dagsordenen, valg af dirigent.
På opfordring fra bestyrelsen valgtes Hans Peter fra Skovly til dirigent. Hans Peter konstaterede at den
ekstra ordinære generalforsamling var indkaldt ih.t. foreningens vedtægter, hvorefter dirigenten fortsatte
til næste punkt på dagsordenen, valg af stemmetællere.
Som stemmetællere valgtes haverne nr. 10, 142 og 203.
Dirigenten gik hurtigt videre til næste punkt på dagsordenen, valg af formand.
Det viste sig, der var 3 kandidater til posten som ny formand.
Foreningens nuværende kasserer Svend Åge Christensen, foreningens næstformand Ronald Poulsen og Ulla
Strunge. Efter hver kandidat havde afgivet en kort orientering om sig selv til forsamlingen, overgik man til
afstemning, der blev foretaget skriftlig.
Efter optælling af de afgivne stemmer, viste der sig følgende resultat:
Ulla Strunge, (have 20) fik 19 stemmer og dermed valgt som ny formand.
Ronald Poulsen, (have 132) fik 10 stemmer og
Svend Åge Christensen, (have 103) fik 8 stemmer.
Næste punkt på dagsordenen var valg af kasserer. Foreningens siddende kasserer Svend Åge Christensen
meddelte forsamlingen, at han ikke ønskede at fortsætte som kassererer. Som ny kasserer valgtes Peer
Holm, have 254 uden modkandidat.
Under punktet valg af bestyrelsesmedlem blev 3 kandidater på opfordring fra forsamlingen opstillet:
Irene, (have 145) fik 27 stemmer og nyt bestyrelsesmedlem,
Mads, (have 3) fik 5 stemmer og

Lars Johansen, (have 118) fik 4 stemmer.
Der blev afgivet 1 blank stemme under dette punkt.
Punktet valg af suppleant udgik, idet Michael Krog fortsatte på denne post uden modkandidat.
Under sidste punkt på dagsordenen, eventuelt, var der en kort dialog omkring indkaldelsen til den ekstra
ordinære generalforsamling. Enkelte i forsamlingen mente de ikke havde modtaget indkaldelsen. Der blev
fra den nye bestyrelse lovet, at den ville tage hånd om dette problem fremadrettet.
Bestyrelsen har efter den ekstra ordinære generalforsamling følgende sammensætning:
Formand: Ulla Strunge, have 20
Kasserer: Peer Holm, have 254
Bestyrelsesmedlem: Ronald Poulsen have, 132
Bestyrelsesmedlem: Brian Laursen, have 15
Bestyrelsesmedlem: Irene Birk Andersen, have 145
Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde.
Den ny formand, Ulla Strunge takkede den afgåede kasserer for sin store indsats i og omkring foreningen og
sluttede af med at opfordre forsamlingen til at rejse sig og give Svend Åge en stor hånd (klapsalver).
Dirigenten afsluttede den ekstra ordinære generalforsamling med at bede forsamlingen rejse sig og udråbe
et 3‐foldigt hurra for Haveforeningen Solvang og den nye bestyrelse.
Peer Holm, have 254
Referent på generalforsamlingen

