
Referat af ordinær generalforsamling i 
Havekolonien Fægangen 2017 

Mødet blev åbnet af bestyrelsesmedlem Helle (Have 41) 

Valg af dirigent: 

 Opstillede: Kurt (indstillet af bestyrelsen) 

 Valgt: Kurt 

Det er vedtaget at mødet er indkaldt rettidigt, samt at dagsorden er sendt ud i henhold til 

vedtægterne. 

Valg af referent: 

 Opstillede: Daniel Larsen (Have 52) 

 Valgt: Daniel Larsen 

Valg af stemmetællere: 

 Opstillede: John Jørgensen (Have 22), Maibritt Sultana (Have 30), Jørgen Andersen (Have 79) 

 Valgte: John Jørgensen, Maibritt Sultana, Jørgen Andersen 

Bestyrelsens beretning: 

 Beretning aflagt mundtligt ved bestyrelsesmedlem Helle. 

 Beretningen er godkendt ved alment flertal. 

Regnskab: 

 Regnskab blev fremlagt af Christian ved Dansk Revision. 

 Regnskabet er godkendt ved alment flertal. 

Budget: 

 Budget er fremlagt af Christian ved Dansk Revision. 

 Regnskabet er godkendt ved alment flertal. 

Valg af revisor: 

 Opstillede: Christian ved Dansk Revision (indstillet af bestyrelsen). 

 Valgt: Christian ved Dansk Revision. 



Fastsættelse af kontingent: 

 Følgende forslag blev stillet for det årlige kontingent (i hele danske kroner): 1500, 1200, og 

1000. 

 Det mest yderligt gående forslag blev sat til afstemning først, dette var 1000, da der var 

størst forskel mellem dette og det tidligere kontingent som er 1500. 

 Der blev tal 28 stemmer for. 

 Kontingentet er sat til 1000 danske kroner ved generalforsamlingen. 

Affaldsordning: 

 Forslaget er trukket af bestyrelsen da de rette forhold for affaldsafhentning ikke eksistere i 

foreningen. 

Drøftelse af opretholdelse af fælles arealer: 

 Der blev ved mødet drøftet om hvorvidt at opretholdelse af fællesarealer var en opgave som 

skulle varetages af foreningens medlemmer eller om hvorvidt der var et ønske om at udlicitere dette til 

nogen eksternt. Der blev foretaget en vejledende afstemning hvor at 28 stemte for en udlicitering og 3 

stemte for at dette skulle varetages internt blandt foreningens medlemmer. 

Forslag om forbud mod kemisk bekæmpelse af ukrudt: 

 Forslag trukket. 

 Det fremgår af foreningens lejekontrakt med Sorø Kommune at det ikke er tilladt at bruge 

miljøgift til nedkæmpelse af ukrudt i havekoloniens arealer. 

Forslag om hvorvidt fuldmagter kan anvendes i personsager: 

 Eftersom det er en vedtægtsstridende generalforsamlingsvedtagelse, vil vedtagelse kræve 

kvalificeret flertal (mindst 2/3 af de fremmødte) for at blive godkendt. 

 For: 14 

 Forslaget er faldet. 

Forslag om afskaffelse af et maksimum på 3 meters hul mellem hæk. 

 Eftersom det er en vedtægtsstridende generalforsamlingsvedtagelse, vil vedtagelse kræve 

kvalificeret flertal (mindst 2/3 af de fremmødte) for at blive godkendt. 

 For: 12 

 Forslaget er faldet. 

Forslag om indkøb af æblepresser til fællesbrug: 



 Forslaget er trukket. 

Valg af bestyrelse: 

 For de poster som varer 2 år: 

 Opstillede: Ib (have 2), Helle (have 41), Kirsten (have 49), Daniel (have 52), Merete (have 92) 

 Valgte: Ib, Helle, Daniel, Merete. 

 For den post som varer 1 år: 

 Opstillede: Helene (have 45), Jørgen (Have 79) 

 Valgt: Helene 

 Jørgen er valgt som suppleant. 

 Bestyrelsen vil konstituere særlige poster ved næstkommende bestyrelsesmøde. 

Eventuelt: 

 Der blev påpeget at hækken mod skovsiden af foreningen er for høj. 

 En kæmpe tak til Søren og Kirsten for deres store arbejde i bestyrelsen. 

 Tak til Kurt som dirigent for god ro og orden. 

 Mødet erklæres afsluttet. 


