Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i
Haveforeningen Solvang 2013
Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på
Stationen i Viborg med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning v/formanden (vedlagt Skriftlig)
Regnskab
Indkomne forslag (der er indkommet 2 forslag)
Budget
Valg
a. Valg af 1 formand
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Willi Poulsen)
c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Knud Pedersen, afgået)
d. Valg af 1 suppleant (Hans Nielsen)
e. Valg af 1 revisor (Henrik Graversen)
f. Valg af 1 revisor for 1 år (Karsten Andersen, afgået)
g. Valg af 1 revisorsuppleant (Anna‐Kirstine Lyndrup)
8. Eventuelt

Efter formanden havde budt velkommen til de fremmødte, blev Peter Rønning‐Bek på bestyrelsens
opfordring foreslået til dirigent og valgt.
Dirigenten konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter og fortsatte
med valg til stemmeudvalg.
Bestyrelsens beretningen ønskede formanden ikke at oplæse, da den allerede var udsendt til
medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt.
Dirigenten overgav hermed taleretten til kassereren for at fremlægge årsregnskabet. Der var som de
tidligere år spørgsmål årsregnskabets opstilling og hvorfor det ikke var muligt at se hvad hovedtallene
dækkede over. Årsregnskabet blev godkendt, dog ikke enstemmigt.
Forslag til budget for det kommende blev på dirigentens opfordring rykket frem som punkt 5. Budgettet
blev godkendt af medlemmerne.
Under indkomne forlag var der 2 forslag:
Knud Pedersen, have 213 stillede forslag om en frostfri vandpost ved indgangen (brønden), således det var
muligt at tanke en dunk vand om vinteren.
Bestyrelsen havde indhentet et tilbud, og oplyste at forslaget ville indebære en udgift for foreningen på
13.750 kr. incl. moms. Det oplystes, at alene hanen kostede 6.800 + moms. Forslaget blev nedstemt af
medlemmerne.
Næste indkomne forslag var fra bestyrelsen der fremlagde forslag til nye vedtægter for foreningen.

Dirigenten oplyste at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, hvorfor han var nød til at slutte
generalforsamlingen her, men det var muligt at diskutere vedtægtsforslaget, men der kunne intet
besluttes. Dirigenten opfordrede medlemmerne til at indsende eventuelle forslag til ændringer skriftligt til
bestyrelsen.
Inden dirigenten afsluttede den forkortede generalforsamling meddelte han, der ville blive indkaldt til en ny
generalforsamling.
Herefter gik forsamlingen over til at indtage det bestilte smørebrød.
Der deltog 40 af foreningens medlemmer i denne generalforsamling.

Den fortsættende ordinære generalforsamling afholdtes
lørdag den 25. maj 2013 på Fællesarealet ”Trekanten” i Solvang
Generalforsamlingen fortsatte ved punkt 5, forslag 2 ny vedtægt.
Der var indsendt ændringsforslag til den ny vedtægt fra Peer Holm, have 254. Efter gennemgang af
ændringsforslagene ved dirigenten og en livlig debat, endte det med at vedtægten blev vedtaget med få
justeringer.
Næste punkt var valg af formand. Da den siddende formand Jytte Olsen ikke ønskede at fortsætte i rollen
skulle der vælges ny formand. Fra bestyrelsens side foreslog man Lars Johannesen som ny formand. Lars
blev valgt uden modkandidat.
Bestyrelsesmedlem Willi Poulsen ønskede ikke genvalg. Brian Laursen blev foreslået af bestyrelsen og valgt
uden modkandidat.
Bestyrelsesmedlem Knud Pedersen var afgået i løbet af året og der skulle vælges nyt medlem. Fra
bestyrelsens side foreslog man Peer Holm, der blev valgt uden modkandidat.
Til suppleant for 1 år blev Michael Krog valgt.
Til revisor for 1 år blev Morten Arve Iversholt valg, da Karsten Andersen var afgået i løbet af året.
Til revisorsuppleant valgtes Ulla Strunge, da Anna‐Kirstine Lyndrup ikke ønskede genvalg.
Herefter var dagsordenen næste udtømt og der resterede et punkt på dagsordenen, som hurtigt blev
uddebateret og dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

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

