
 

Fægangskolonien Generealforsamling  
Onsdag d. 23/2- 2022 kl. 18.30-22.00 

Værkerne lokale 117, Frederiksvej Sorø 

Mølledigevej, Sorø 
 

faegangskolonien@gmail.com 

         

Referat     Referent: Helle Mylund Jacobsen have 41 

1. Velkomst.  
2. Forslag til dirigent og valg af dirigent -Bestyrelsen foreslår Anne-Marie, Have 123 
3. Valg af referent -Bestyrelsen foreslår Helle, Have 41 
4. Fastsættelse af lovlig indkaldt og beslutningsdygtig generalforsamling.  
Dirigenten kan konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at vi er beslutningsdygtige. 
Der er 17 stemmeberettigede i salen og 3 fuldmagter. 
 
5. Valg af stemmetællere – Der vælges 3 stemmetællere 
Lasse og Ulrik er valgt til stemmetællere.   
6. Formandens beretning.   
Bilag -Se vedlagte beretning 
7. Godkendelse af beretning.  
Formandens beretning er godkendt. 
8. Tomt punkt (pkt. 8 fremgår ikke af dagsorden)  
 
9. Fremlæggelse af haveforeningens årsregnskab for sidste halvår 2021.   

Kl. 19.00 v/revisor Christian - Dansk Revision 
10. Godkendelse af årsregnskab sidste halvår 2021.  
Godkendt 
11. Fremlæggelse af budget for 2022 ved foreningens revisor. 
 
12. Fastsættelse af næste års haveleje. (2023)  
En havelejestigning i 2023 fra 1200 kroner til 1400 kroner er vedtaget.  
 
13. Godkendelse af budget for 2022.  
Der bevilliges 41.000 kr. til nedklipning/fældning mod Fægangen 16.  
18 stemmer for, 2 stemmer ikke. Forslaget er vedtaget. 
Bilag - Budget 2022 er godkendt 
14. Valg af revisor for 2022. 
Christian / Dansk Revision er valgt som revisor 
 
15. Bestyrelsens forslag til vedtægterne og økonomisk procedure 
A: Bestyrelsen foreslår følgende justering af § 8 stk. 2: ”Bestyrelsen vælges for en periode af to år. 
Valg finder sted over en toårig periode, således at der skiftevis er lige og ulige antal medlemmer på 
valg. 
20 stemmer for. Forslaget er vedtaget 
 
 
 
 
 



 

B: Etablering og færdiggørelse af udslagskumme i have 1 – Orientering v/ Ib Skovlykke 
Forslaget er stillet på baggrund af arbejdsgruppens arbejde.  
Der opkræves 600 kroner sep. i 2022 og 600 kroner i sep. i 2023 til etablering af udslagsvask. Hvis 
projektet forsinkes, udsættes opkrævning af de 2 x 600 kr. tilsvarende.  
14 stemmer ja, 5 nej, 1 blank. Forslaget er vedtaget. 
 
16. Bestyrelsens forslag til ordensreglerne 
Ændring Ad. 6 
Havegangene mod Fægangen er lukket (aflåst) for motortrafik i perioden fra 1. november til 
15.marts. ”I samme periode vil lågerne blive åbnet (under hensyntagen til tøbrud) sidste lørdag i hver 
måned” 
20 stemmer for. Forslaget er vedtaget.  
 
17. Indkomne forslag fra medlemmerne 
Ingen indkomne forslag d. 8/2-22 kl. 12 
 
18. Orientering  
 
Nedsatte arbejdsgrupper: (Orientering) 
Udslagskumme – Se pkt. 15 b 
Vedligehold langs dræn. Orientering v/Leif og Michael 
 
19.       Valg til bestyrelsen. 
Følgende er på valg: Merete Kleist have 92, Ib Skovlykke have 2, Peer Andersen have 94 

Følgende ønsker genvalg: Merete Kleist have 92, Ib Skovlykke have 2,  

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år: Anne-Marie Judson have 123,  

Leif Halse have 74 og Hanne Vadgård have 116 
 
Peer Andersen have 94 tilkendegav på Generalforsamlingen at han genopstiller.  
 
20. Præsentation af de opstillede bestyrelseskandidater.  

21. Valg og fremvisning af valgresultat.   

Merete, Ib og Peer blev valgt         

22.       Valg af 1-3 suppleant.  

Ingen stillede op som suppleant. Bestyrelsen arbejder i den kommende periode uden suppleant.  

23.       Evt.  

Vedhæftede bilag  
Revideret budget 2022 
Formandens beretning 


