7. marts 2010
Referat fra OF Harrestrups ordinære generalforsamling.
Afholdt lørdag den 6. marts 2010 klokken 14.00 på ”Tapeten” i Ballerup.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af 4 stemmetællere
Beretning fa lokalafdelingens virksomhed
Beretning fra hovedbestyrelsen
Regnskab for lokalafdeling
Orientering om budget
Indkomne forslag
Valg
Kongres, valg af delegerede
Eventuelt.

Formand Kurt Elisiussen bød velkommen og gik hurtigt videre til punkt 1: Valg af dirigent.
Johnny Olsen Bjarkes vej 17 blev valgt.
Han konstaterede, at formalia var i orden, og at forsamlingen var beslutningsdygtig. Der var ingen
kommentarer til dagsorden eller forretningsorden.
Der var 72 parceller repræsenteret. Der var 1 fuldmagt
Gothersgade var repræsenteret af Flemming Sass Jensen, Henning Knudsen og Ole Sørensen.
Ad punkt 2.
4 stemmetællere blev valgt.
Ad punkt 3.
Formanden havde et par tilføjelser til beretningen:
 Alle opfordres til at deltage i fællesarbejdet.
 En opsang til alle omkring håndtering af affald. Vores containere er kun til køkkenaffald og
ikke andet! Ser man medlemmer, der ikke efterkommer denne regel, skal man gøre
opmærksom på det.
Alternativt vil vores omkostninger til renovation eksplodere!
 Vi ser nu resultatet af det store drænarbejde, der er udført de sidste par år. Ingen parcel står
under vand! Hurra for det.
 En opfordring til at alle betaler deres udeståender, især vandregningen! 30 parceller skylder
stadig! Der opkræves rykkergebyr og gebyr, hvis medlemmerne ikke selv kan finde ud af at
aflæse deres vandmåler.
Så har Forsyning Ballerup sendt os en regning på 617.000 kr. Begrundet i, at de nu vil have betaling
forud. Da kravet er opstået ret tæt på vores generalforsamling, ønsker bestyrelsen en kort pause for at
komme med forslag til, hvad den vil anbefale.
Dirigenten bevilger 15 minutters pause.
Da mødet genoptages, har bestyrelsen følgende forslag:
 Samtlige medlemmer i OF Harrestrup betaler et engangsbeløb på cirka 875 kr. så regningen
kan bringes ud af verden. Opkrævningen bliver sendt ud i juni måned.
Bestyrelsen mener, at det vil være økonomisk uforsvarligt at betale beløbet fra vores likvide
beholdning.

Inden formandens beretning sættes til afstemning er der nogle yderligere bemærkninger:

Bjarne Idunvej 1

Fortæller lidt om, hvordan han, som nyt medlem i OF, oplever
foreningens arbejde. Glæden ved at komme i sin have, fællesskabet og
atmosfæren herude.
Det er ikke så rart at høre, at de unge ikke gider deltage! Fortsætter man
med sådanne udtalelser, ender det selvfølgelig med, at de unge netop
ikke deltager!

Ferry Danvej 29

Dejligt med sådan en melding fra et nyt medlem.
Et tillægsspørgsmål: Hvordan går det med medlemmer, som har ikke
godkendte pejse og brændeovne?

Erik fra bestyrelsen

Det tager skorstensfejeren sig af. Ved salg skal der vises kvittering for
fejning!

Formandens beretning sættes til afstemning med en tydelig tilkendegivelse af, at vedtages
beretningen, er der samtidig sagt ja til bestyrelsens forslag til betaling af 875 kr. for hvert
medlem i OF Harrestrup.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad punkt 4.
Ingen ønskede ordet.
Taget til efterretning.
Ad punkt 5.
Statsautoriseret revisor Steen Ingstrup gav en grundig orientering om det uddelte regnskab.
Det vigtige var, at der ikke er anledninger til påtegninger.
Danvej 29 Ferry spurgte, hvorfor der ikke er overensstemmelse mellem regnskabet og beløbet i
budgettet.
Kate forklarede, at der i budgettet figurerer flere beløb end i regnskabet, hvilket er helt naturligt
regnskabspraksis.
Regnskabet blev vedtaget. 1 imod.
Ad punkt 6.
Kasserer Kate Rasmussen gav en kort orientering.
Budgettet tages til efterretning.
Ad punkt 7.
Der var ingen indkomne forslag.
Heller ikke forslag som ønskes behandlet på den kommende kongres.

Ad punkt 8:
a. Formand Kurt Elisiussen genvalgt.
b. Bestyrelsesmedlem Jørgen Olsen blev genvalgt.
c. Bestyrelsesmedlem Gunnar Spøhr blev genvalgt.
d. Lene Rasmussen blev valgt til bestyrelsen.
e. Lokalredaktør Olaf Borch Hee blev genvalgt.
f. Til 1. bestyrelsesuppleant blev Poul Hansen valgt for 1 år.
g.Til 2. bestyrelsessuppleant blev Jan Lindhart valgt.
Ad punkt 9:
Følgende medlemmer blev valgt som delegerede til kongressen:
 Kurt Elisiussen og Hanne Starum
Ceresvej 37
 Gunnar og Kirsten Spøhr
Gefionvej 9
















Kim og Kate Rasmussen
Jan Jensen og Winnie Schwert
Finn og Lene Rasmussen
Flemming og Asta Hansen
Olaf Hee og Winnie Mølsgård
Lone Lambertsen
Jørgen Olsen
Johnny Olsen
Niels Petersen
Jan Lindhardt
Erik Hansen
Max Jensen
Ib Källberg
Poul Hansen

Følgende medlemmer valgtes til suppleanter:
 Joan Hansen
 Anita Olsen
 Arne Gjerløv

Gefionvej 70
Frejavej 13
Jættevej 13
Asynjevej 18
Emblavej 23
Ceresvej 19
Bjarkesvej 35
Bjarkesvej 17
Jættevej 42
Ceresvej 9
Asynjevej 37
Ceresvej 18
Gefionvej 34
Danvej 33

Asynjevej 37
Bjarkesvej 17
Jættevej 6

Ad punkt 10:
Formanden takkede revisoren og dirigenten for deres indsats.
En stor tak til Arne Gjerløv og Erik Hansen for deres arbejde gennem mange år i bestyrelsen.
Ferry Danvej 19 spurgte til valg af festudvalg og bankoudvalg.
Svar: Bestyrelsen har besluttet at den vælger/udpeger personer til disse opgaver. Ønsker nogle at
deltage, henvender man sig til bestyrelsen (i åbningstiden).

Herefter var dagsorden udtømt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Mødet sluttede 16.05

Johnny Olsen, dirigent

Gunnar Spøhr, referent

Kurt Elisiussen, formand

