
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i HF- Solvang 

Lørdag den 22 august 2015 kl.10.00 - I teltet på trekanten i HF-Solvang. 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Valg af kasserer 

3) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

4) Afstemning om evt. etablering af fælleshus 

5) Evt. 

Ad 1)  

Bestyrelsen foreslog Per Tolstrup som dirigent og Morten Ave Iversholt som referent.  

Per Tolstrup - valgt som dirigent. 

Morten Arve Iversholt - valgt som referent. 

 

Ad 2) 

Bestyrelsen foreslog Morten Ave Iversholt som kasserer 

Morten Arve Iversholt - enstemmigt valgt. 

 

Ad 3) 

Bestyrelsen foreslogr Gitte Østerby Sarning og Michael Krogh Pedersen som medlemmer til bestyrelsen. 

Gitte Østerby Sarning - enstemmigt valgt. 

Michael Krogh Pedersen - enstemmigt valgt. 

 

Ad 4)  

Michael Krogh Pedersen fremlagde byggeprojektet: 

Huset skal ligge fra trailerpladsen og ned mod slugten - hvor det generer mindst muligt. Trailerpladsen 

bliver ikke nedlagt. 

Der bliver plads til 100 personer - to toiletter hvoraf det ene bliver med douche og med septiktank, der kan 

tømmes og opfylder gældende lovgivning. 

Der er søgt byggetilladelse - brandmyndigheder og byggeregler har skullet overholdes, hvilket har betydet 

en forsinkelse i projektet. 

Ordensregler skal laves om, så der kan støbes gulv i fælleshuset. 



I forhold til rengøring - skal dem der har adgang til toiletter med nøgle sørge for ordentlig rengøring i 

turnusordning. 

Michael beretter, at der er mange, der vil hjælpe frivilligt til etableringen af huset. 

 

Per Tolstrup fremlægger økonomien bag projektet: 

Per Tholstrup berettede, at der kommer en indtægt i form af leje af fælleshus og værelser, og at 

driftsindtægter modsvarer driftsudgifter. 

Der laves 20 års lån - hvor der lånes 700.000 i kreditforeningen med fast rente på 2,5 procent + 1,5 procent 

i bidrag med kurs tæt på 100. 

250 kr./have - 25 kr./have/måned  

 

Afstemning om fælleshus: 

Der blev foreslået skriftlig afstemning  

21 ja stemmer  25 nej stemmer 

 

Vejledende afstemning om toiletbygning: 

Det blev vedtaget, at der skulle undersøges mulighed for en toiletbygning. 

 

Ad 5)  

Eventuelt: 

Bestyrelsen blev bedt om at fremskaffe et matrikelkort. 

Flere bør møde op til rengøringsdagene.  

Vejprojektet til Hald Ege blev diskuteret. 

 

 

 

Viborg d. 28/8-2016                Viborg d. 28/8-2016 

  

___________________________________                                       ___________________________________ 

       Referent - Morten Arve Iversholt                                                                      Formand -Ulla Strunge 

 


