Omegnens Fritidshaveforening
Frejavej 44 ⋅ 2740 Skovlunde ⋅ www.harrestrup-of.dk

1. april 2015
Referat fra OF Harrestrups ordinære generalforsamling.
Afholdt lørdag den 28. marts 2015 klokken 11:00 i foreningens festlokale (”Valhalla”) på
Frejavej 44.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af 4 stemmetællere
Beretning af lokalafdelingens virksomhed
Beretning fra hovedbestyrelsens arbejde
Regnskab for lokalafdelingen
Orientering om budget
Indkomne forslag
Valg
Kongres sen 26. april 2014. Valg af 23 delegerede.
Eventuelt

Formand Gunnar Spøhr bød velkommen.
Der var 101 parceller repræsenteret.
Hovedforeningen var repræsenteret af René Birch og Inge Eiersted.
Ad 1 – Valg af dirigent
John Sørensen, Sommerby Ejby blev valgt. Han konstateret at der var foretaget lovligt indvarslet brev af 9. Marts
2015. Der blev foretaget en gennemgang af dagsorden. Der var ingen indsigelser mod indkaldelsen samt
dagsordenen.
Ad 2 – Valg af 4 stemmetællere
4 stemmetællere blev valgt.
Ad 3 – Beretning fra lokalafdelingens virksomhed
Gunnar Spøhr fremlagde beretningen, som fremgår af indkaldelsens side 3.
Under fremlæggelsen fremkom følgende bemærkninger:
• Bestyrelsen har ikke overholdt generalforsamlingsbeslutning fra 2014 omkring affaldstrailer på
containerplads.
Gunnar Spøhr svarede: Traileren var væk i tre uger, men ellers var den der i hele sæsonen.
• Bestyrelsen har indkøbt en bil uden forudgående godkendelse. Fremlæggelse af protokollen fra
bestyrelsesmøder.
Gunnar Spøhr svarede: Det er korrekt at der er indkøbte en brugt kassevogn i 2013. Bestyrelsens
beslutninger ligger på nettet, men er ikke til stede ved denne generalforsamling.
Hvorfor flere vandaflæsninger, når det blev aflæst ved årsskiftet?
Gunnar Spøhr svarede: Ændring i aflæsningsår er på dagsorden.
•

Hvorfor er der ikke medtaget i beretningen, at der er brugt kr. 500.000 til dræn.
Gunnar Spøhr svarede: Genkender ikke den pågældende sag, der henvises til gennmemgang af
regnskabet under punkt 5. Der blev senere under regnskabsgennemgangen henvist til regnskabets note
1.

Beretningen blev vedtaget med stemmerne 72 for og 11 imod.

Ad 4 – Beretning fra hovedbestyrelsens arbejde
Gunnar Spøhr fremlagde beregningen i henhold til indkaldelsens side 5.
Under fremlæggelsen fremkom ingen bemærkninger.
Beretningen blev taget til orientering .
Ad 5 – Regnskab for lokalafdelingen
Claus Carlsen, revisor
Revisor fremlagde årsrapporten i henholdtil det udsendte materiale. Revisionspåtegning er afgivet uden
bemærkninger.
Resultatopgørelse gennemgået. Der var følgende bemærkninger:
• Er der udestående regninger som ikke er medtaget i lighed med sidste år.
Revisor og kasserer svarede, at der ligger ikke ubetalte regninger, som skulle have været med i
regnskabet.
Balance gennemgået. Der var ingen bemærkninger:
Regnskabet blev godkendt, 1 stemme imod.
Ad 6 – Orientering om budget
Kate, kasserer
Der er taget udgangspunkt i forslag fra hovedforeningen samt lokalafdeling. De forventede indtægter balancerer
med forventede udgifter.
Der var ingen bemærkninger.
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad 7 – Indkomne forslag
Forslag a: Bomme med lås på brandveje (Ceresvej 19)
Forslag blev vedtaget med stemmerne 49 for og 14 imod.
Forslag b: Etablering af hundefold på OF’s område (Ceresvej 19)
Forslaget blev ikke vedtaget med stemmerne 11 for og 21 imod.
Forslag c: Trailer ved containergården fjernes i de uger, hvor pladsen er lukket (Bestyrelsen)
Forslaget blev vedtaget med stemmerne 35 for og 34 imod.
Forslag d: Der indføres elektronisk vandmålere på samtlige parceller. (Bestyrelsen)
Forslaget blev ikke vedtaget med stemmerne 48 for og 50 imod, og 2 blanke stemmer.
Modforslag omkring etablering af et ”vandkorps”, der forestår aflæsning af vand d.31.12.2015 samt efter behov.
Forslaget bortfaldt da det oprindelige forslag blev forkastet.
Modforslag omkring alternativ finansiering af vandmålere via. Forslaget bortfaldt da hovedforslaget ikke blev
vedtaget.
Forslag e: Ændring af vedtægter for vandmålere – afhængigt af forslag ”d” (Bestyrelsen)
Forslaget bortfaldet da forslag ”d” ikke blev vedtaget.
Forslag f: Reduktion til 7 medlemmer i bestyrelsen
Forslaget blev vedtaget.
Forslag g: Reetaberling af containergård (Ceresvej 35)
Forslaget blev ændret således at den alene omfatter første afsnit i forslagsteksten.
Forslaget blev ikke vedtaget med stemmerne 20 for, 1 imod, 2 blanke.

Forslag h: Ekstraordinær generalforsamling vedrørende dræn (Ceresvej 35)
Bestyrelsen opfordres til at kortlægge omfanget af problemet og udarbejde en plan for dræn på de berørte
grunde.
Forslaget blev forkastet med 1 stemme imod.
Ad 8 – Valg:
a) Kasserer - Marianne Ringborg blev valgt for 2 år.
b) Bestyrelsesmedlem - Torben Lohfert blev valgt for 2 år.
c) Bestyrelsesmedlem - Jan Lindhart blev genvalgt for 2 år.
d) Bestyrelsesmedlem - Bo Damgård blev valgt for 1 år med 57 stemmer.
e) Bestyrelsesmedlem- udgået grundet beslutning i forslag f.
f) 1. suppleant - Karina Jensen 44 stemmer mod Howitz med 34 stemmer blev valgt for 2 år.
g) 2. suppleant - Howie Nielsen blev valgt for et år.
Ad 9 – Eventuelt

Afslutning
John Sørensen, dirigent ,konstatere at dagsorden er udtømt og generalforsamlingen afsluttes.
Mødet sluttede kl. 14:55
Tak til revisor og dirigent.
___________________
John Sørensen
(dirigent)

__________________
Gunnar Spøhr
(formand)

________________
Torben Lohfert
(referent)

