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Ordinær	  generalforsamling	  (del	  III)	  i	  haveforeningen	  	  
søndag	  den	  25.	  november	  2018	  kl.	  18.30	  

 

Sted:	  Værkerne	  lokale	  117,	  Frederiksvej	  Sorø.	  	  

Dagsorden:	   

1. Velkomst.	  	  	  
	  

2. Valg	  af	  referent.	  	  	  
	  

3. Forslag	  til	  dirigent	  og	  valg	  af	  dirigent.	  	  	  
	  

4. Fastsættelse	  af	  lovlig	  og	  beslutningsdygtig	  indkaldelse	  af	  generalforsamlingen.	  
	  	  	  

5. Valg	  af	  stemmetællere:	  I	  alt	  tre	  personer.	  	  	  
	  

6. Forslag	  fra	  bestyrelsen:	  	  
	  

a. Nye	  økonomiske	  procedurer	  for	  foreningen:	  	  	  
Økonomiske	  procedurer	  skal	  gennemgås	  og	  godkendes.	  Se	  Bilag	  1.	  	  
	  
Udkastet	  til	  nye	  økonomiske	  procedurer	  vil	  blive	  gennemgået,	  inkl.	  de	  
forslag,	  som	  medlemmerne	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  stille	  på	  forhånd.	  
Herefter	  stemmes	  om	  de	  enkelte	  afsnit	  i	  de	  økonomiske	  procedurer.	  	  
	  

b. Nyt	  ordensreglement	  for	  foreningen	  
Ordensreglementet	  skal	  gennemgås	  og	  godkendes.	  Se	  Bilag	  2.	  	  
	  
Udkastet	  til	  nyt	  ordensreglement	  vil	  blive	  gennemgået,	  inkl.	  de	  forslag,	  
som	  medlemmerne	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  stille	  på	  forhånd.	  Herefter	  
stemmes	  om	  de	  enkelte	  afsnit	  i	  ordensreglementet.	  	  
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Til	  orientering:	  Bestyrelsen	  opfordrer	  alle	  medlemmer	  til	  at	  læse	  de	  
vedlagte	  bilag.	  Forslag	  til	  ændringer	  af	  økonomiske	  procedurer	  eller	  
ordensreglement	  skal	  være	  bestyrelsen	  i	  hænde	  senest	  11.	  november,	  
hvorefter	  de	  vil	  blive	  indarbejdet	  i	  materialet	  til	  den	  ordinære	  
generalforsamling	  (del	  III).	  Forslag	  kan	  sendes	  til	  bestyrelsen	  på	  
foreningens	  mail	  eller	  afleveres	  i	  foreningens	  postkasse	  på	  havegang	  nr.	  II	  
ved	  parkeringspladsen.	  Af	  hensyn	  til	  at	  nå	  igennem	  alle	  
dagsordenspunkter,	  vil	  det	  ikke	  være	  muligt	  at	  stille	  nye	  ændringsforslag	  til	  
økonomiske	  procedurer	  og	  ordensreglement	  på	  selve	  generalforsamlingen.	  	  
	  

7. Indkomne	  forslag	  fra	  foreningens	  medlemmer	  til	  behandling:	  	  
	  

a. Hækklip	  udsættes	  til	  efter	  den	  1.	  juli.	  Foreslået	  til	  ændring	  af	  ordensregler	  
af:	  Mitzi,	  have	  72.	  	  	  
	  

b. Forøgelse	  af	  byggeprocent	  til	  15	  pct.	  Bestemmelse	  om	  drivhus	  mv.	  
fastholdes.	  Foreslået	  til	  ændring	  af	  ordensregler	  af:	  Peer,	  have	  94.	  
	  

c. Forbud	  mod	  vanding	  af	  græsplæne	  samt	  brug	  af	  automatisk	  
vandingsanlæg.	  	  Foreslået	  til	  ændring	  af	  ordensregler	  af:	  Peer,	  have	  94.	  
	  	  	  

d. Der	  afsættes	  midler	  til	  nye	  havelåger,	  da	  de	  gamle	  er	  slidt	  op.	  Foreslået	  til	  
ændring	  af	  budget	  af:	  Peer,	  have	  94.	  	  	  
	  

8. Tre	  bestyrelsesmedlemmer	  er	  på	  valg	  til	  bestyrelsen	  fra	  november	  2018	  til	  
september	  2020.	  	  

Følgende	  ønsker	  at	  udtræde	  af	  bestyrelsen:	  	  
Helle	  Mylund	  Jacobsen,	  have	  41.	  	  
Daniel	  Larsen,	  have	  52.	   

Følgende	  bestyrelsesmedlemmer	  er	  ikke	  på	  valg	  i	  år:	   
Ib	  Skovlykke,	  have	  2.	  	  
Merete	  Kleist,	  have	  92. 

9. Præsentation	  af	  de	  opstillede	  bestyrelseskandidater:	  	  
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Tre	  bestyrelsesmedlemmer	  samt	  tre	  suppleanter.	  	  	  
	  

10. Valg	  og	  fremvisning	  af	  valgresultat.	  	  	  
	  

11. Evt.	  	  	  

Der	  opfordres	  til	  at	  man	  bruger	  skabelonen	  til	  fuldmagt,	  hvis	  man	  ønsker	  stemme	  
afgivet	  ved	  fuldmagt.	  Bemærk,	  at	  fuldmagter,	  der	  blev	  udarbejdet	  til	  brug	  på	  
generalforsamlingen	  26.	  september	  eller	  24.	  oktober,	  også	  kan	  bruges	  på	  den	  ordinære	  
generalforsamling	  25.	  november.	   
 
 
Der	  vil	  blive	  serveret	  øl,	  vand	  og	  chips	  til	  generalforsamlingen.	  	  	  
	  
Venlig	  Hilsen	  	  
	  

Bestyrelsen	  	  	  

 
	  


