Referat fra ordinær generalforsamling i HF Lersøgrøftens integrationsdaghaver (under etablering) d. 9. marts
2013
Ved generalforsamlingens start var der, udover bestyrelsen, 17 personer tilstede hvoraf 15 med stemmeret.
Pkt. 1: Valg af stemmetællere
Anni og Kristian
Alle andre valg end valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer, blev foretaget som åbne valg ved
oprækning af grønt eller rødt papir og afgjort ved simpelt flertal. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
revisorer, blev foretaget som hemmelige afstemninger og afgjort ved simpelt flertal.
Pkt. 2: Årsberetning ved formanden
Pkt. 3: Godkendelse af regnskab for 2013
Afgivende stemmer:
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Pkt. 4: Behandling af ændringsforslag til vedtægter og husorden.
Ændringsforslag fremsat af bestyrelsen. (Ændringer er markeret med gul):
Ændring af § 3.6
Den nuværende paragraf lyder sådan ”Foreningens medlemmer har pligt til at meddele adresseændring,
herunder folkeregisteradresse og emailadresse”
Det forslås at ændre til nedenstående for at sikre at alle medlemmer får vigtige informationer fra bestyrelsen.
”Foreningens medlemmer har pligt til at meddele adresseændring, herunder folkeregisteradresse og
emailadresse. 
Samt sikre at de er tilmeldt foreningens nyhedsbrev, sådan at de kan modtage vigtige
information.
”
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Forslaget godkendes uden yderligere ændringer
Tilføjelse af § 3.8
Bestyrelsen ønsker at tilføje nedenstående paragraf for at give mulighed for lokale foreninger, organisationer
eller grupper kan få mulighed for at få en have til deres medlemmer, selv om de måske ikke lige bor indenfor
området.
”Bestyrelsen kan på anmodning fra lokale foreninger, organisationer eller grupper tildele dem 1 – 2 nyttehaver
til brug i deres arbejde.
Den lokale forening, organisationer eller gruppe følger de samme regler som normale medlemmer, dog har de
ingen stemmeret ved generalforsamlingen.
Udover dette godkendes leje af nyttehaven kun for et år af gangen, og genforhandles ved årets start.
Bestyrelsen kan frit vælge om de ønsker at fortsætte udlejningen eller om nyttehaven i stedet for skal tildeles
en person på ventelisten.”
Der stilles forslag om at maksimum 10 % af det samlede antal haver kan stilles til rådighed for foreninger,
organisationer eller grupper.
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Forslaget vedtages med ændring således af det hedder:
…NB!!

Ændring af § 5.1
Den nuværende paragraf lyder sådan
”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden lørdag i
marts måned. Bestyrelsen skal bekendtgøre tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse til medlemmerne
senest den tredje mandag i januar måned."
Den forslås at ændres til nedenstående fordi at bestyrelsen synes at det er en dårlig ide at afholde
generalforsamling på en lørdag. Samtidig skal der være mulighed for at bestyrelsen selv kan finde den dag som
passer bedst for dem.
”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden 
uge
i marts måned. Bestyrelsen skal
bekendtgøre tidspunkt 
og dato
for generalforsamlingens afholdelse til medlemmerne senest den tredje mandag
i januar måned."
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Forslaget godkendes uden yderligere ændringer
Ændring af §5.3
en nuværende paragraf lyder sådan
”Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst
14 dages varsel, Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel.”
Den forslås at ændres til nedenstående for at præcisere at indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud via
email.
”Ordinær generalforsamling indkaldes 
via email
af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, Ekstraordinær
generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel.”
Ændring af § 6.3
en nuværende paragraf lyder sådan
”Foreningen bruger mail som kommunikationsmiddel til medlemmerne”
Den forslås at ændres til nedenstående for at præcisere at al information sendes ud via email gennem
nyhedsbrev
”Foreningen bruger 
email
som kommunikationsmiddel til medlemmerne. 
Informationer udsendes via
foreningens nyhedbrev.
”
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Forslaget godkendes uden yderligere ændringer
Ændring af Husorden
Bestyrelsen har Udarbejdet en ny husorden. Størstedelen af den gamle husorden er genbrugt, men alle punkter
har fået nye numre for at det er lettere at henvise til et bestemt punkt.
Der ud over forslås der følgende ændringer.
§2.2 (forpligtigelser, anden regl)
Den nuværende regel lyder sådan
”Hver medlem har pligt til at deltage i mindst en af de årlige arbejdsdage,
eller opkræves en bod fastlagt af generalforsamlingen. Arbejdsdagen varsles af bestyrelsen mindst fire uger
før. 
”
Den forslås at ændres til nedenstående fordi at det planlægges at der afholdes 4 arbejdsdage om året.
Arbejdsdagene kommer til at ligge jævnt fordelt over hele året sådan at det passer med sæsonens arbejde.
Hvis hvert medlem kun deltager i 1 arbejdsdag bliver der hurtigt for få personer til at få udført arbejdet.
”Hver medlem har pligt til at deltage i mindst 
2
af de årlige arbejdsdage, eller opkræves en bod fastlagt af
generalforsamlingen. Arbejdsdagen varsles af bestyrelsen mindst fire uger før. 
”
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Forslaget godkendes uden yderligere ændringer

§2.10 (forpligtigelser, anden regel)
Den nuværende regel lyder sådan
”Der må ikke køres på knallert på foreningens område. Hensynsfuld cykling
tilladt
”
Den forslås at ændres til nedenstående fordi bestyrelsen ikke vurderet at der er behov for at cykle på
foreningens område fordi at vi har en grusvej lige uden for haverne hvor man kan cykle.
” Knallertkørsel og cykling er forbudt på foreningens område og stier
”
§5.2.3 (Principper for bæredygtig bebyggelse, punkt c)
Den nuværende regel lyder sådan
”Strøm og varme produceres ved brug af solceller og/ eller vindmøller.”
Den forslås at ændres til nedenstående for at give mulighed etablering af fast strøm til fremtidige nyttehaver.
”Strøm og varme produceres 
så vidt det er muligt
ved brug af solceller og/ eller vindmøller.”
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Forslaget godkendes uden yderligere ændringer

§5.2.5 (Principper for bæredygtig bebyggelse, punkt e)
Den nuværende regel lyder sådan
”Der må kun anvendes genbrugte materialer og nye miljømærkede
materialer til etablering og vedligeholdelse”
Den forslås at ændres til nedenstående for at give større frihed ved eventuelle materialer som ikke er
miljømærket, eller som er meget dyre at købe som miljømærkede.
”Der 
skal i størst muligt omfang
anvendes genbrugte materialer og nye miljømærkede materialer til etablering
og vedligeholdelse. 
Der må ikke anvendes trykimprægneret træ i foreningen
”
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Forslaget godkendes uden yderligere ændringer

§5.3 (Principper for fællesskab)
Bestyrelsen forslår det nuværende punkt helt fjernet da vi ikke mener at det hører til i en husorden.
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Forslaget godkendes uden yderligere ændringer
Andre forslag
Der er mulighed for opfører drivhus i de endelige haver. Drivhuse skal opføres i materialer som ikke
umiddelbart kan smadres. Drivhuse må ikke være til gene for naboer. Bestyrelsen skal godkende opførelsen.
NB!
Pkt. 5: Kontingent og gebyrer
Ventelistegebyr:
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Kontingent:
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Bod for ’for mange missede arbejdsdage’:
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Bod for ’ikke at rydde have’:
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Pkt. 6: Valg til bestyrelse
Formand:
Fire bestyrelsesposter er på valg. Kun kasserer Signe Olsen er ikke.
Asmund Bertelsen er eneste kandidat og vælges derfor enstemmigt. Asmund er født i Danmark.
Bestyrelses medlem for to år:
Edjabou Vincent er eneste kandidat og vælges derfor enstemmigt. Vincent er født i et andet land end Danmark.
Bestyrelsesmedlem for et år:
Mark Vonsild og Steffen Bock Jensen er på valg.
Fire (4) stemmer til Mark og otte (8) til Steffen. Steffen er valgt. Steffen er født i Danmark.
Da der nu er tre i bestyrelsen, der er født i Danmark og kun en der ikke er, skal den sidste post besættes af en
person som er født i et andet land end Danmark.
Bestyrelsesmedlem for et år:
Julia Müller er eneste kandidat og vælges derfor enstemmigt. Julia er født i et andet land end Danmark.
Pkt. 7: Valg af suppleanter (vælges for et år).
Suppleant født i Danmark:
Anni Knobelow er eneste kandidat og vælges derfor enstemmigt.
Suppleant født i andet land end Danmark.
Der er ingen tilstede som ikke er født i Danmark og ikke allerede sidder i bestyrelsen.
Der stemmes derfor om pladsen skal holdes tom indtil næste generalforsamling.
For = 8 Imod = 0
Blank = 2
Forslaget er vedtaget.
Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for et år)
Valg af revisor
Kristian Lytken Laursen er eneste kandidat og vælges derfor enstemmigt.
Valg af revisorsuppleant
Kristian Dan Vestergaard er eneste kandidat og vælges derfor enstemmigt.

