27. marts 2011
Referat fra OF Harrestrups ordinære generalforsamling.
Afholdt lørdag den 26. marts 2011 klokken 13.30 i Lille sal på ”Tapeten” i Ballerup.

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

Valg af dirigent
Valg af 4 stemmetællere
Beretning fa lokalafdelingens virksomhed
Beretning fra hovedbestyrelsen
Regnskab for lokalafdeling
Orientering om budget
Indkomne forslag
Valg
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.
Ferry Petersen, Danvej 29, ønskede dagsorden ændret, således at punkt 5, regnskab for lokalafdelingen,
blev til to afstemninger. En for revisorens regnskab og en for kassererens regnskab.
Det blev der sagt god for. Se punkt 5.
Der var 49 parceller repræsenteret. Der var 2 fuldmagter.
Gothersgade var repræsenteret af Flemming Sass Jensen og Henning Knudsen.
Ad punkt 2.
4 stemmetællere blev valgt.
Ad punkt 3.
Formanden havde et par tilføjelser til beretningen:
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.
En opfordring til at alle betaler deres økonomiske udeståender, især vandregningen!
Måske skal vi have skærpet restriktionerne over for skyldnerne? Det er stort set de samme igen og
igen!
Formanden gav udtryk for, at det er let at være formand for en bestyrelse, hvor alle medlemmer yder
en stor indsats.
Ferry Danvej 29 foreslog, at aconto betalingen for vand blev hævet, så restancerne kunne undgås.
Det vil bestyrelsen overveje.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad punkt 4.
Formanden læste et stykke papir op fra det forgangne år i Hovedbestyrelsen.
Vedlægges dette referat.
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.
Ferry var igen på talerstolen, da han ikke kunne godkende måden, revisoren havde udarbejdet regnskabet
på. Der mangler overskuelighed og overensstemmelse mellem de to regnskaber.
Revisoren forklarede, at der ikke er forsvundet nogen beløb, og at det er den normale praksis, at gøre det på
denne måde.

Konklusionen på debatten blev, at kassereren og revisoren til næste år gør regnskabet mere overskueligt!
Der blev ikke, som ønsket af Ferry, foretaget to afstemninger, idet begge regnskaber indeholdt de samme
tal. Og at det er regnskabet, der stemmes om, og ikke måden, det er udformet på!
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 6.
Kasserer Kate Rasmussen gav en kort orientering.
Budgettet tages til efterretning.

Ad punkt 7.
Forslag 1: Ændring af ”Vedtægter for vandmålere”.
Blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 2: Lokalfredning af Odins Allé.
Blev efter en kort debat vedtaget med to stemmer imod.
Ad punkt 8:
a. Kasserer Kate Rasmussen blev genvalgt.
b. Jan Lindhardt blev valgt til bestyrelsen.
c. Nino Chieu blev valgt til bestyrelsen.
d. Lone Lambertsen blev genvalgt.
e. Kenneth Svendsgaard blev valgt til 1. suppleant.
f. Tonny Madsen blev valgt til 2. suppleant for 1 år.

Ad punkt 9:
Formanden takkede revisoren og dirigenten for deres indsats.
Afgående suppleant Paul Hansen, bestyrelsesmedlemmer Niels Petersen og Jan Jensen blev ligeledes
takket for deres indsats.
Ferry Danvej 19 gav udtryk for anerkendelse af det store arbejde, der bliver udført i bestyrelsen.
Til information er Kirsten kontaktperson for udlejning af festlokalet. Hun træffes i foreningshuset om lørdagen
mellem klokken 10 til 11.
Formanden fortalte, at alle biler uden gyldige nummerplader nu er fjernet.

Herefter var dagsorden udtømt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Mødet sluttede 15.15

Johnny Olsen, dirigent

Gunnar Spøhr, referent

Bilag; Side 3 i dette referat ”Året der gik i Hovedbestyrelsen”.

Kurt Elisiussen, formand

