Referat fra afholdt ekstra ordinær generalforsamling
mandag d. 6. juni 2016 i Haveforeningen Solvang, Viborg i Teltet på Trekanten, med følgende dagsorden:
Ekstra ordinær generalforsamling
afholdes mandag den 6. juni 2016 kl. 19.00
i Teltet på Trekanten i H/F Solvang
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referant
2. Valg af ny formand
3. Valg af ny kasserer
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af 2 suppleanter
6. Valg af vurderingsudvalg
7. Eventuelt
Venlig hilsen og vel mødt
Bestyrelsen for H/F Solvang • Viborg

Årsagen til afholdelse af en ekstra ordinær generalforsamling var, at 3/5 af bestyrelsen havde valgt at
trække sig fra tillidshvervet af forskellige personlige årsager.
Efter den afgående formand – Ulla Strunge ‐ havde budt de 48 deltagende haver velkommen foreslog
formanden Peter Rønning‐Bek som dirigent. Peter valgtes uden modkandidat.
Til referent blev Peer Holm valgt.
Ved optælling viste det sig, der var 48 deltagende haver.
Dirigenten spurgte forsamlingen om nogen havde indsigelse mod indkaldelsen til generalforsamlingen,
hvilket viste sig enkelte havde.
Det oplystes fra bestyrelsen, at der var udsendt 83 mails, samt at indkaldelsen var opslået i foreningens
kasse.
Efter en kort dialog om lovligheden af indkaldelsen, spurgte dirigenten om nogen ville modsætte sig
generalforsamlingen fortsattes, hvis et flertal stemte herfor.
Ved håndsoprækning var et meget stort flertal af forsamlingen stemt for en fortsættelse af
generalforsamlingen.
Inden forsamlingen overgik til valgene, oplæste Svend Åge Christensen en mail han havde modtaget fra et
bestyrelsesmedlem (vedlægges som bilag).
Til formandsvalget var der to opstillede kandidater; Per Tolstrup og Svend Åge Christensen.
Ved skriftlig afstemning endte valget med dette udfald, at
Per Tolstrup fik 36 stemmer
Svend Åge Christensen fik 12 stemmer
Herefter var Per Tolstrup valgt til ny formand for H/F Solvang.

Fra den afgående kasserer forelå en fuldmagt, da Morten Iversholt af arbejdsmæssige årsager ikke havde
mulighed for at være til stede. Morten Iversholt ville gerne fortsætte i hvervet som kasserer, hvis Per
Tolstrup blev valgt til formand.
Herefter var Morten Iversholt valgt som kasserer.
Michael Pedersen og Peer Holm var ikke på valg. Peer Holm valgte at trække sig fra bestyrelsen og overlade
pladsen til anden side.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Tommy Danmark og Ole Anker.
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes i rækkefølge: Lissi Skovgaard Andersen og Peer Holm.
Som ny revisor i stedet for Per Tolstrup valgtes Mette Berentsen.
Som revisorsuppleant valgtes Ronald Poulsen.
Til vurderingsudvalget valgtes Svend Åge Christensen.
Hvorefter bestyrelsen fik følgende opstilling:
Formand Per Tolstrup (2 år)
Kasserer Morten Iversholt (1 år)
Bestyrelsesmedlem Michael Pedersen (2 år)
Bestyrelsesmedlem Tommy Danmark (1 år)
Bestyrelsesmedlem Ole Anker (2 år)
1. suppleant Lissi Skovgaard Andersen (1 år)
2. suppleant Peer Holm (1 år)
Revisor Mette Berentsen (1 år)
Revisorsuppleant Ronald Poulsen (1 år)
Vurderingsudvalg Svend Åge Christensen (1 år)
Under eventuelt var der en meningsudveksling om støbning af sokkel. Forsamlingen blev orienteret om,
den afgående bestyrelsen arbejdede på at modernisere foreningens ordensregler og overordnede regler.
Da arbejdet hermed var omfattende, var det ikke lykkedes at stable noget brugbart på benene til den
ekstra ordinære generalforsamling.
Medlemmerne blev orienteret om det er muligt at få udfærdiget dispensation til støbning af sokkel, dog
ikke med tilbagevirkende kraft.
Inden dirigenten afsluttede generalforsamlingen, takkede Michael Pedersen fra bestyrelsen den afgåede
formand Ulla Strunge for hendes indsats som formand og overrakte en købmandskurv.
Herefter sluttede dirigenten af med at takke for god ro og orden, hvorefter han overgav ordet til den
nyvalgte formand, der endnu engang takkede for valget.
Viborg, den 7. juni 2016

Peer Holm
Referant

Dirigent
Bilag:
1. Fuldmagt fra Morten Iversholt.
2. Mail til Svend Åge Christensen

Formand

6. juni 2016
Ekstra ordinær generalforsamling
Hej Svend ... og god dejlig morgen!
Kort og godt, jeg vil opfordre dig til at trække dit kandidatur til formandsposten i H/F Solvang på
generalforsamlingen i aften.
Du kan gøre det, ved at meddele dirigenten du ikke ønsker at opstille til hvervet inden mødet starter.
Personligt har jeg intet ønske om du opstiller til posten som formand og sandsynligvis lider et nyt nederlag
på en generalforsamling i H/F Solvang.
Du må også gerne vide, at jeg som bestyrelsesmedlem, er informeret om, du har været til en
"kammeratlig" samtale hos Ulla og Gitte, ligeledes hvad du blev præsenteret for på mødet ‐ kan man vel
roligt sige ‐ ikke særligt behagelige informationer.
Svend modtag dit vurderingsudvalg på generalforsamlingen, tilbage ... du får min fulde støtte, for så vidt du
trækker dit kandidatur til formandsposten.

Noget andet ....
Svend, når du på eget initiativ prøver at informere foreningens medlemmer om hvad de må og ikke må,
skal du huske at gøre det korrekt.
Det er tilladt at støbe sokkel i vor haveforening, det har det være i mindst 10 år.
H/F Solvang ligger på statsjord og kan ikke udmeldes af Kolonihaveforbundet. Foreningen kan opløses,
dersom den ikke betaler sin haveleje.
I øvrigt kan jeg meddele dig, at vore "Ordensreglement" og "Overordnede regler" for så vidt er forældede,
måske lige bortset fra § 15 i Overordnede regler.
Medlemmer har til enhver tid selv pligt til at holde sig orienteret om hvilke regler, der er gældende for den
haveforening de er medlem af.
Den deklaration der foreligger for vor jord, og som er ved at blive revideret i forbundet, foreskriver at der
må bygges 30 kvm og ikke 10 % ‐ 12½ % som det anføres andre steder.
Deklarationen rangerer over egne regler.

Til sidst ....
Lad os nu få en stille og rolig haveforening, hvor alle kan hygge sig på hver sin måde i deres have og i
fællesskab uden al den fnidder og fnadder.
Denne mail er ligeledes sendt til et bestyrelsesmedlem.
Vi ses i aften ‐ Hilsen peer

