Generalforsamling
Referat
Sorø Kolonihaveforening, den 16. maj, 2021
Arrangementet skulle have været afholdt november 2020.

Generalforsamling i Sorø Kolonihaveforening, 16. maj, 2021 – Referat

Agenda for dagen
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget ved kasserer
5. Fastsættelse af medlemsindskud og kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg i henhold til §4 og §7
8. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Efter vedholdende overtalelse gik Per Lund, have 27, med til at være
dirigent. Bestyrelsen takker for indsatsen.
Per sørgede i øvrigt for at få bekræftet, at der var indkaldt til Generalforsamlingen
i tide, og at den derfor blev erklæret for lovlig.
Alle deltagere havde betalt haveleje og havde derfor stemmeret.
2. Valg af stemmetællere
Jan Petersen, have 39 og Hans Sørensen, have 52, meldte sig frivilligt. Også en
stor tak til jer.
I forbindelse med stemmerettigheder, var der en del som mødte op med ugyldige
fuldmagter. Og i den forbindelse henviser vi til vedtægterne under punkt 6:
”I tilfælde af fravær, kan et medlem give et andet medlem af samme husstand
fuldmagt.”
Efter en kort debat var der enighed om at holde sig til vedtægterne på trods af
Covid-19, hvor nogle, måske af fare for smitte, havde valgt at blive væk. Derfor
blev kun en enkelt fuldmagt godkendt – nemlig den fra have 55, hvor Eva havde
givet sin mand Ole en fuldmagt med hjemmefra.
Der var i alt 27 stemmeberettigede.
3. Formandens beretning (af Bjarne Madsen, have 21)
Udover Covid-19 og de forhold og forbehold som naturligt har fulgt i halen på
pandemien, har det været et stille år i foreningen. Vi har fået installeret vandmålere
og installationerne er kommet godt igennem deres første vinter.
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Der blev forklaret, at projektet omkring istansættelse af affaldspladsen ved indgangen til haveforeningen er sat på hold, fordi vi afventer en afgørelse om hvorvidt foreningen ønsker at etablere en samletank samme sted – og da den skal
graves ned i jorden, giver det mening at få den ned først – hvis altså det projekt
bliver vedtaget.
Herudover blev der takket for det fine fremmøde til både nye og gamle medlemmer
af foreningen trods det tvivlsomme vejr. Samtidig takkede formanden bestyrelsen
for et godt samarbejde i den forgangne sæson.
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget ved kasserer
(af Mariette Tellerup, have 45)
Mariette berettede om en sæson med en del havehandler og en billig sommerfest. Samtidig fortalte hun om de ændringer, der fremadrettet vil være i vores
regnskaber, da vi nu betaler for hver vores individuelle vandforbrug.
De præcise tal, som der blev referetet til, er at finde i det allerede fremsendte
regnskab. Det samme gælder budgettet for den havesæson, som jo allerede nu
er godt i gang.
René Frederiksen, have 58, havde et spørgsmål til lejen af vandmålerne. Forklaringen
var, at det ikke er den enkelte haves vandmåler der lejes. Men hovedmåleren – og
at prisen på denne leje er fordelt ligeligt på samtlige haver.
Der blev også spurgt ind til, hvorfor vores renovationsordning er så dyr som den
er. Ifølge Leon Pedersen, have 1, betaler man pr. vægt. Det blev pointeret, at containeren er til restaffald / køkkenaffald, og at det ikke altid bliver overholdt. Bestyrelsen indvilgede i snarest at sende anvisninger rundt med information om, hvad
der må komme i containeren, og hvad man selv skal køre på genbrugspladsen.
Regnskabet er godkendt af foreningens to revisorer: Kaj Hansen, have 31 og Jan
Petersen, have 39.
5. Fastsættelse af medlemsindskud og kontingent
Medlemsindskud og kontingent er uændret.
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6. Indkomne forslag
Tre forslag var sendt til behandling:
Forslag 1: Det var ønsket at rykke datoen for seneste hækklipning fra 15. juli til
1. august. 9 stemte for, hvilket ikke var nok til at få ændringen vedtaget.
Forslag 2: Ønsket om et fælleshus – enten i samarbejde med fjerkræforeningen
eller blot i eget regi (Sorø Kolonihaveforening).
Forslaget om at arbejde videre med en løsning i samarbejde med fjerkræforeningen
høstede 1 stemme og blev derfor ikke vedtaget. Og forslagsvarianten om at lave
et fælleshus, kun for medlemmer af Sorø Kolonihaveforening, fik 6 stemmer, og
blev derfor heller ikke vedtaget.
Forslag 3: Investering i opsamlingstank. Da bestyrelsen, mod forventning, ikke har
fået et prisoverslag fra en mulig samarbejdspartner på projektet, giver det ikke
medlemmerne en fair chance for at gennemskue hvad der stemmes om, og forslaget
er derfor udskudt til generalforsamlingen i november.
7. Valg i henhold til §4 og §7
På dansk: Valg af de bestyrelsesrepræsentanter der er på valg. Det være sig
formand, kasserer, menige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer,
revisorsuppleanter og vurderingsudvalg.
På denne generalforsamling skulle der vælges en formand, et bestyrelsesmedlem,
to suppleanter, en revisor og to revisorsuppleanter.
Valg af formand: Den siddende formand, Bjarne Madsen, have 21, var på valg og
stillede sig til rådighed for genvalg. Leon Pedersen, have 1, stillede op som modkandidat. Bjarne blev genvalgt med 12 stemmer mod Leon, som fik 10 stemmer.
Resten stemte blank eller havde forladt mødet.
Valg af bestyrelsesmedlem. Tonny Poulsen, have 36, var på valg og blev genvalgt
uden modkandidater.
Valg af suppleanter: Nadia Bekker, have 14 og John Peitersen, have 3, var på
valg. John ønskede ikke genvalg. Det gjorde Nadia. Udover Nadia, meldte Mette
Peitersen, have 7 og Jens Andreasen, have 16, sig som kandidater. Mette blev
valgt som førstesuppleant med 22 stemmer. Nadia som andensuppleant med 20
stemmer.
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Valg af revisor: Jan Petersen, have 39, var på valg og ønskede genvalg. Det kom
Louise Peitersen, have 9 i vejen for, da hun stillede op som modkandidat og vandt
posten.
Valg af revisorsuppleanter: Erik ’Krølle’ Jensen, have 22, og Sjoukje Busck, have
46, stillede op og blev valgt.
8. Eventuelt
Dette punkt bød på livlig debat om forskellige emner:
Havepræmiering: Det var egentlig planen, at haverne skulle præmieres i forskellige
kategorier på generalforsamlingen. Men da denne er blevet udskudt med et halvt
år, har nogle af de deltagende haver skiftet ejer og samtidig var kun halvdelen af
konkurrencejuryen til stede. Det blev derfor besluttet at køre en ny runde i løbet af
havesæsonen og så skyde præmeioverrækkelsen til nye værdige vindere til den
næste generalforsamling til november.
Og en dato for netop den næste generalforsamling blev sat – nemlig den 21.
november, 2021. Nærmere infromation om tid og sted følger på et senere tidspunkt.
Så blev der diskuteret larm i haveforeningen (generatorstøj, og støj for eventuelle
vindmøller). Da bestyrelsen ikke har modtaget skriftlige klager over støj fra generatorer, blev der ikke gjort mere ved den sag for nu. Men vedtægterne skal overholdes angående brug af generatorer. Omkring vindmøller, blev der spurgt ind til
et referat fra et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen havde besluttet, at det ikke
skulle være lovligt at gøre brug af vindmøller i foreningen. Bestyrelsen kunne
referere til den forrige generalforsamling, hvor det blev besluttet, at vi skulle teste
en vindmølle og vurdere hvor generende støjniveauet var, og at det var på dette
grundlag, at beslutningen var truffet.
Så blev der spurgt ind til, hvor vi skal holde fællesarrangementer, hvis ikke vi har
et fælleshus. Da de fleste arrangementer sandsynligvis vil blive afholdt i havesæsonen, hvor det ofte er havevejr, blev en havepavillion i stil med den vi brugte til
dagens arrangement foreslået. Og hvis ikke vejret tillod dette, kunne det også
være en mulighed at leje nogle lokaler. Det har vi tidligere gjort til en yderst favorabel pris, sammenlignet med en evnetuel investering i et fælleshus.
Endelig blev det påpeget, at haveforeningen er under voldsomt angreb af mælkebøtter, og at man meget gerne må gøre en indsats for at holde bestanden nede.
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Slutteligt blev der takket for god ro og orden, og generalforsamlingen blev afsluttet.
Efterfølgende konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig således:
Formand:
Bjarne Madsen, have 21
Kasserer:
Mariette Tellerup, have 45
Næstformand/sekretær
Michael Buhl, have 32
Bestyrelsesmedlem:
Karl Nielsen, have 35
Tonny Poulsen, have 36
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