Viborg den 22. maj 2014

Referat fra H/F Solvangs
ekstra ordinære generalforsamling

Ekstra ordinær
generalforsamling

For at tilpasse foreningens ordensreglement med dens vedtægter blev det på
foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2014 besluttet at afholde
ekstra ordinær generalforsamling senere på året.
Den ekstra ordinære generalforsamling afholdtes søndag den 15. juni 2014
kl. 10.00 i Teltet på Trekanten med følgende dagsorden:

afholdes søndag den 12. juni 2014 kl. 10.00

1. Valg af dirigent.
i Teltet
påaf Trekanten
2. Valg
ny formand. i Solvang med følgende dagsorden:
3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
Forslag
til vedtægtsændring
af:
1. 4.Valg
af dirigent
og referant
		
§
10.2.
2. Valg af ny formand
		
Den
ordinære
generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder
3. Valg
af 1
bestyrelsesmedlem
efter regnskabsårets afslutning med følgende dagsorden, der mindst
4. Forslag til vedtægtsændring af:
skal indeholde følgende punkter:

§ 10.2.
ordinære
generalforsamling
afholdes hvert år senest 3
		 Den
Foreslås
ændret
til:
måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden,
skal indeholde følgende punkter:
		 der§ mindst
10.2.
		

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned med
følgende
dagsorden,
Foreslås
ændret
til: der mindst skal indeholde følgende punkter:
5. Eventuelt.

§ 10.2.

Foreningens konstituerede formand Ulla Strunge, have 20 bød de mange fremDen ordinære
generalforsamling
afholdes
hvert år i foreslog
april
mødte medlemmer
velkommen
og som første punkt
på dagsordenen
måned
med entildagsorden,
der
mindst
skal
indeholde
Ulla Peter
Rønnning-Bæk
dirigent. Peter
valgtes
uden
modkandidat.

følgendepunkter:

Herefter
sang forsamlingen nr. 37 i kolonihave sangbogen.
5. Eventuelt
Efter dirigenten havde konstateret at forsamlingen kunne godkende indkaldelsen
fortsattes
til næste
punkt
på dagordenen.
Venlig hilsen
og vel
mødt
IBestyrelsen
og med denfor
netop
formand
på den ordinære generalforsamling havde
H/Fvalgte
Solvang
• Viborg
valgt at forlade bestyrelsen før tid foreslog bestyrelsen Ulla Strunge til ny formand. Ulla valgtes uden modkandidat.

Formand:
Kasserer:
Bank:

Ulla Strunge, tlf. 22 33 93 84
Peer Holm, Sct. Mogensgade 23 C, 8800 Viborg • peer.f.holm@live.dk
Nordea Viborg • Konto nr. 9255 0330139064

_____________________________________________________________________________________________
Formand: Ulla Strunge, have 20 (Midlertidig)

Som nyt bestyrelsesmedlem indstillede bestyrelsen Morten Arve Iversholt,
have 211. Fra forsamlingen blev Michael Krog Pedersen, have 146 foreslået,
men Michael ønskede i opstillingen, hvorefter Morten valgtes.
Herefter blev det vedtægtsændringens tur. Ændringen vedtoges uden debat.
Som var man nået frem til sidste punkt, eventuelt.
Under dette punkt modtog bestyrelsen en del kritik for sin indkaldelse af den
ekstra ordinære generalforsamling. Bestyrelsen tog denne kritik til efterretning.
Mailadresser blev også berørt. Fra bestyrelsens side kan vi kun opfodre medlemmerne til selv at holde deres data overfor foreningens medlemsregister
a’jour, det er ikke bestyrelsens, men medlemmernes egen pligt.
Et enkelt medlem bad om ordet til sidst for at berette om en ubehagelig
oplevelse personen havde haft i havekolonien. Personen opfordrede ligeledes forsamlingen og hele foreningen til at indstille den ”fnidder-fnadder” der
havde floreret i havekolonien det sidste års tid. Bestyrelsen beklager overfor
medlemmet, at det er kommet så vidt i vor haveforening.
I den forbindelse kan bestyrelsen kun opfordre medlemmerne til at møde op
fredag eftermiddag mellem kl. 16-18, hvor hele eller dele af bestyrelsen kan
træffes og eventuelle uoverensstemmelser kan blive ryddet af vejen.
Det er ikke værdigt for de mange seriøse medlemmer, at de skal opleve den
slags.

Efter debatten under eventuelt var tilendebragt, sluttede dirigenten af
med at takke generalforsamlingen for god ro og orden.
Viborg, den 15. juni 2014

Peter Rønning-Bæk, dirigent		

Peer Holm, referant

