Generalforsamling for Sorø Kolonihaveforening den 13. november 2016 kl. 15 på
Værkerne Frederiksvej 27 i Sorø, lokale 111
Referat
1. Valg af dirigent og referent. Jan Preisler, have 45A vælges til dirigent. Kim Trans,
have 29 vælges til referent.
2. Valg af stemmetællere. Henning Jensen, have 40 og Hans Sørensen, have 59
vælges til stemmetællere.
3. Formandens beretning. Formanden fortæller kort om årets gang. Der er ikke mange
medlemmer der deltager i foreningens arrangementer. Foreningen har lavet en aftale
med Fjerkræavlerforeningen om at vi låner deres fælleshus to gange om året, mod at
vi vedligeholder den fælles vej. Opslag på vores opslagstavler bliver fjernet meget
hurtigt. Vi ved ikke af hvem. Det forventes at vi får et fælles vejnavn - Søhaverne - for
alle haverne. Det skal lige konfirmeres at kommunen. Der er sket en ændring i det at
have kolonihave. Nu ønsker medlemmerne høje hække, store huse og privatliv.
Klager over renovationen af vandsystemet har taget uforholdsmæssig meget tid.
Formanden ønsker ikke genvalg. Beretningen er taget til efterretning.
4. Fremlæggelse af regnskab og budget. Efter afklarende spørgsmål blev regnskab og
budget godkendt.
5. Fastsættelse af medlemsindskud og kontingent ved kasserer. Ingen ændring.
6. Indkomne forslag
a. Erik Jensen, have 17. Mistillidsvotum. Efter debat bliver forslaget trukket tilbage
b. Jan Petersen, have 37. 1. Indhentning af tilbud ved større arbejder. Vedtaget
uden afstemning. 2. Loft over overskridelse af budget. Større overskridelse på
budgettet skal behandles på en generalforsamling. 3. Sommerfest. Se budget
c. Rene Frederiksen, have 53. Grønne rabatter. Forslaget nedstemmes.
d. Kasper Riis, have 44. Fælles forsikring. Bestyrelsen undersøger sagen.
7. Valg
a. Formand. René Frederiksen, have 53.
b. Bestyrelsesmedlem. Bjarne Madsen, have 18.
c. Suppleanter. Henning Jensen, have 40 og Jens Andreasen, have 23
d. Revisorer. Jan Preisler, have 45A og Hans Sørensen, have 59
e. Revisorsuppleanter. Ingen
f. Vurderingsudvalg. Henning Jensen, have 40, Carsten Jacobsen, have 36+36A
og Jens Andreasen, have 23
g. Festudvalg. Krølle (Erik Jensen) have 17, og Jan Petersen, have 37
8. Eventuelt. Det henstilles at bestyrelsen holder hjemmesiden opdateret.

