Referat fra generalforsamling den 21/11‐21.
Til stede: 27 personer, heraf 22 + 1 fuldmagt stemmeberettigede. 1 person forlod
mødet tidligt.
Ad 1. Sjoukje Have 46 blev valgt til dirigent.
Ad 2. Jens Have 16 og Ole Have 54 blev valgt som stemmetællere.
Ad 3. Formanden Bjarne Have 21 fortalte at bestyrelsesmedlem Michael Have 32
forlod bestyrelsen pga. andet arbejde. I stedet tiltrådte 1. suppleant Mette Have 7.
2. suppleant Nadia Have 14 har også bedt sig fritaget pga. sygdom.
Siden sidste generalforsamling i maj 2021 har der været noget nyt.
Der er lidt hængepartier som formanden vil komme ind på senere.
Beretningen blev godkendt.
Ad 4. Kasserer Mariette Have 45 fremlagde regnskabet. Det eneste nye er køb af en
græsslåmaskine til vores fælles udenomsarealer, og at vi ingen indtægter havde på
en sommerfest, da vi holdt 110 års jubilæumsfest i stedet. Årets overskud blev kr.
23.083,‐ og vores egenkapital er kr. 178.100,‐. Budget 2022 blev også fremlagt.
Både regnskab og budget blev godkendt.
Spørgsmål: Om bestyrelsen havde et formål med at opspare så mange penge? Det
havde bestyrelsen ikke og spurgte om der var forslag til at bruge pengene? Det var
der ikke umiddelbart.
Ad 5. Ingen ændring af medlemsindskud eller kontingent
Ad 6. Forslag:
1. Brug af generator. Vi fik en god og lang diskussion om støj, luftforurening, at
lægge el ind i stedet for eller brug af solceller. Diskussionen endte med at
forslagsgiveren John Have 3 trak sit forslag tilbage, så der ikke skulle
stemmes.
2. Opsætning af vindturbine. Lang diskussion om støj, og hvor højt en
vindturbine må sættes op. En mente at vi er underlagt
søbredsfredningsarealet og derfor ikke må opsætte vindmøller eller
vindturbiner. Forslagsgiveren vil undersøge dette. Forslaget blev nedstemt.

3. Angående opsamlingstank ville ved afstemningen 12 haveejere benytte sig af
en sådan, og derfor går bestyrelsen videre med forslaget om hvilke
økonomiske konsekvenser det har.
4. Angående vores veje og deres tilstand blev der bevilliget et rammebeløb på
kr. 25.000,‐ . Jan Have 39 havde et ældre tilbud og vil gerne prøve at indhente
2 tilbud inden for rammebevillingen, som bestyrelsen derefter skal tage
stilling til.
Ad 7. Valg:
Kasserer Mariette Have 45 blev genvalgt.
Til bestyrelsen stillede Karl Have 35, Mette Have 7 og Peter Have 8 op.
Stemmerne fordelte sig 13, 12 og 15. Karl og Peter blev valgt ind.
Suppleanter blev Mette Have 7 og Sjoukje Have 46.
Revisor blev Kaj Have 31 genvalgt.
Revisorsuppleanter blev Kasper Have 51 og Per Have 27.
Vurderingsudvalg blev Per Have 27, Tonny Have 36, Peter Have 8 og Jens
Have 16.
Ad 8. Eventuelt:
Kartoffelkonkurrencen gik i vasken i år. Vi prøver igen til næste år med en
dato for afholdelse af præmieringen. Angående podekursus var der ingen
interesse på foreningens facebook‐side: søhavernes medlemmer. Lisbeth
Have 20 vil prøve at sætte et opslag i tavlen og se om der så bliver større
interesse. Man skal være hurtig til at give besked. Der blev nævnt at
bestyrelsens referater ofte var for korte. Bestyrelsen tager det ad notam.

Bestyrelsen konstituerede sig: Formand Bjarne Have 21, næstformand Tonny
Have 36, kasserer Mariette Have 45 og øvrige Karl Have 35 og Peter Have 8.

