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Generalforsamling	  i	  Lersøgrøftens	  Integrationsbyhaver	  	  

8.	  marts	  2015,	  kl.	  13-15,	  Osramhuset	  	  

	  

Pkt.	  1.	  Valg	  af	  dirigent,	  referent	  og	  to	  stemmetællere	  
	  

Pkt.	  2.	  Beretning	  om	  foreningens	  aktiviteter	  i	  det	  seneste	  år	  v.	  Asmund	  
Bertelsen	  
	  

Pkt.	  3.	  Gennemgang	  af	  årsregnskabet	  for	  2014	  v.	  Anni	  Knobelow	  
	  

Pkt.	  4	  Orientering	  om	  byggeprojekt	  og	  nedsættelse	  af	  arbejdsgruppe	  v.	  
Heidi	  Bruun	  	  
	  

Pkt.	  5.	  Budget	  for	  2014	  
	  
Pkt.	  5.1.	  Fastsættelse	  af	  ventelistegebyr	  
	  
Pkt.	  5.2.	  Fastsættelse	  af	  kontingent	  
	  

Pkt.	  6.	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
	  
Pkt.	  6.1.	  Ændringer	  af	  vedtægter	  
	  
Pkt.	  6.1.1.	  Ændring	  af	  vedtægternes	  §	  6	  og	  §	  6.3.	  
	  
Konsekvens	  af	  ændringer:	  Formand	  og	  kasserer	  vælges	  ikke	  direkte	  på	  generalforsamlingen.	  I	  
stedet	  konstituer	  bestyrelsen	  sig	  selv	  umiddelbart	  efter	  generalforsamlingen.	  	  
	  
I	  dag	  lyder	  §6:	  	  
	  
”§	  6.	  Generalforsamlingen	  vælger	  en	  bestyrelse	  på	  5	  personer:	  formand,	  kasserer	  og	  3	  
bestyrelsesmedlemmer,	  der	  alle	  sidder	  2	  år.	  I	  ulige	  år	  vælges	  formand	  og	  1	  bestyrelsesmedlem.	  I	  
lige	  år	  vælges	  kasserer	  og	  2	  bestyrelsesmedlemmer.	  Hvert	  år	  vælges	  2	  suppleanter	  for	  ét	  år.	  	  

Det	  foreslås	  ændret	  til:	  

”§	  6.	  Generalforsamlingen	  vælger	  en	  bestyrelse	  på	  5	  personer,	  der	  alle	  sidder	  2	  år.	  I	  ulige	  år	  vælges	  
2	  bestyrelsesmedlemmer.	  I	  lige	  år	  vælges	  3	  bestyrelsesmedlemmer.	  Hvert	  år	  vælges	  2	  suppleanter	  
for	  ét	  år.	  	  

I	  dag	  lyder	  §	  6.3.	  	  

”§	  6.3.	  Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  umiddelbart	  efter	  generalforsamlingen.”	  	  
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Det	  foreslås	  ændret	  til:	  

”§	  6.3.	  Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  umiddelbart	  efter	  generalforsamlingen	  med	  formand	  og	  
kasserer.	  	  

Pkt.	  6.1.2	  Tilføjelse	  af	  vedtægt	  3.1.1	  
	  
Konsekvens	  af	  tilføjelse:	  Ulejede	  havelodder	  kan	  lejes	  ud	  for	  et	  år	  ad	  gangen.	  	  
	  
Forslag:	  ”§	  3.1.1.	  Er	  der	  haver,	  der	  ikke	  udlejet	  per	  15.	  april,	  kan	  de	  lejes	  ud	  til	  personer	  på	  begge	  
ventelister	  for	  et	  år	  ad	  gangen.	  15	  haver	  skal	  dog	  holdes	  ledige,	  så	  der	  i	  løbet	  af	  havesæsonen	  kan	  
komme	  nye	  medlemmer	  til”	  	  
	  

Pkt.	  7.	  Valg	  af	  formand	  og	  kasserer	  
	  
Pkt.	  6.1.	  Valg	  af	  formand	  –	  Asmund	  Bertelsen	  genopstiller	  ikke	  	  
Pkt.	  6.2.	  Valg	  af	  kasserer	  –	  Anni	  Knobelow	  genopstiller	  ikke	  	  
	  

Pkt.	  8.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  
	  
Pkt.	  8.1.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  	  
	  
Steffen	  er	  ikke	  på	  valg	  og	  ønsker	  at	  forsætte	  	  
	  
Julie	  Müller	  er	  ikke	  på	  valg,	  men	  ønsker	  ikke	  at	  forsætte	  (der	  vælges	  nyt	  medlem	  for	  et	  år)	  
	  
Vincent	  Maklawe	  er	  på	  valg,	  og	  ønsker	  ikke	  	  at	  genopstille	  (der	  vælges	  nye	  medlem	  for	  to	  år)	  	  
	  
Pkt.	  7.3.	  Valg	  en	  suppleant	  (født	  i	  DK)	  
	  
Signe	  Olsen	  er	  på	  valg,	  og	  ønsker	  at	  genopstille	  
	  
Pkt.	  7.3.	  Valg	  en	  suppleant	  (ikke	  født	  DK)	  
	  
Stephane	  Bosc	  er	  på	  valg,	  ønsker	  at	  genopstille	  
	  
Pkt.	  9.	  Valg	  af	  revisor	  og	  revisorsuppleant	  
	  
	   Pkt.	  8.1.	  Valg	  af	  revisor	  
	   Pkt.	  8.1.	  Valg	  af	  revisorsuppleant	  
	  

Pkt.	  10.	  Evt.	  


