25. marts 2013
Referat fra OF Harrestrups ordinære generalforsamling.

Afholdt lørdag den 23. marts 2013 klokken 11:00 i foreningens festlokale (”Valhalla”) på Frejavej 44.

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

Valg af dirigent
Valg af 4 stemmetællere
Beretning af lokalafdelingens virksomhed
Beretning fra hovedbestyrelsens arbejde
Regnskab for lokalafdelingen
Orientering om budget
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt

Formand Gunnar Spøhr bød velkommen og kort gennemgang af ordensregler.
Der var 100 parceller repræsenteret. Der var 3 fuldmagter. Hovedforeningen var repræsenteret af
Flemming Sass Jensen.
Ad 1 – valg af dirigent
Johnny Olsen, Bjarkesvej 17, blev valgt. Han konstateret at der var foretaget lovlig varsel via hovedforening
samt per brev, foretog en gennemgang af dagsordenen og at fuldmagter var modtaget.
Ad 2 – valg af 4 stemmetællere
4 stemmetællere blev valgt.
Ad 3 – beretning fra lokalafdelingens virksomhed
Kommentar til forretningsorden:
Ferry, Danvej 29: Indvending mod opstilling af forslag under indkomne forslag. Ferry ønskede at punkt A nr.
1 og nr. 2 under indkomne forslag opstilles som 2 separate punkter, da særskilt afstemning ønskes.
Dette blev ændret.
Gunnar, formand: Information om første tømning af containere i år vil blive den 5. april 2013. Henstilling til
at medlemmer selv rydder op og ikke efterlader affald rundt omkring.
Maskinhal er undervejs, tegninger og tilbud er indhentet.

Åben for indlæg.
Ferry, Danvej 29: Gælder vore ordensregler og vedtægter hele året?
Gunnar, formand: Ja, det gør de.

Erik, Asynjevej 37: Der stilles spørgsmål til, hvorvidt det er nødvendigt at have en ’grøn mand’ ansat uden
for sæson, samt hvorfor Erik’s forslag ang. parkeringspladser ikke er med under pkt. 7 indkomne forslag.
Gunnar, formand: Det er et krav fra forsikringsselskaber, at der skal foretages snerydning.
Forslaget var ikke dateret, så det er ikke muligt at kontrollere, om det er indleveret i rette tid.
Erik, Asynjevej 37: Ønsker at der saltes på vejene.
Gunnar, formand: Der foretages ikke saltning grundet omkringliggende beplantning. Medlemmer er
velkomne til selv at benytte salt, hvis man lyster.
Ferry, Danvej 29: Stiller spørgsmål til beboelse uden for sæson, hvorved udgifter til snerydning kan spares.
Gunnar, formand: Medlemmer må uden for sæsonen bo i kolonihavehusene i ca. 70 dage. Det betyder i
praksis, at der er cirka 145 huse beboet året rundt. Det behøver jo ikke være de samme huse
Palle, Jættevej 15: Ønsker at vide, om bestyrelsen har foretaget en sammenligning mellem en fastansat
kontra tilbud fra ekstern virksomhed. Gunnar, formand: Nej.
Johnny, dirigent: Konstatere at der ikke er flere indslag.
Beretningen vedtages enstemmigt.
Ad 4 – beretning fra hovedbestyrelsens arbejde
Gunnar, formand: Informerer at udstykning af Jættevej er udsat, og at vores indsats i sgaen har båret frugt.
Flemming, hovedbestyrelse: Ingen kommentar.
Johnny, dirigent: Konstatere at der ikke er flere indslag.
Beretningen vedtages enstemmigt.
Ad 5 – regnskab for lokalafdelingen
Klaus Karlsen, revisor: Revisionspåtegning er afgivet uden bemærkninger. Indtægter sammenlignet med
sidste år afviger grundet løntilskud. Modpost forefindes under udgifter. Stigning i udgifter tilsvarer stigning i
indtægter. Generelt har vi en god likviditet og en fin soliditet på omkring 90%.
Note 6: Køb af traktor er udgiftsført fremfor oprettelse af anlægsaktiv.
Kate, kasserer svarede på et par spørgsmål angående konteringer.
Johnny, dirigent: Afstemning af regnskab foretaget og vedtaget.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 6 – orientering om budget
Kate, kasserer: Der er taget udgangspunkt i forslag fra hovedforening samt lokalafdeling. De forventede
indtægter går ud med forventede udgifter.
Palle, Jættevej 15: Ønsker oplysning om alle udgifter er inkluderet i løn til ’grøn mand’.
Kate, kasserer: løn inkluderer alle omkostninger.
Johnny, dirigent: Konstatere at der ikke er yderligere indslag.

Budgettet taget til efterretning.
Ad 7 – indkomne forslag
Forslag 1: Brug af brændeovn/pejs/bålsted forbydes.
Ferry, Danvej 29: Der argumenteres for forurening grundet brændeovn/ pejs/bålsted og en urafstemning
ønskes. Begrundelse for forslået periode begrundes.
Gunnar, formand: Informerer om, at brændeovne indkøbt før 2005 forurener mere. Det kan ikke forbydes
at installere brændeovne i nye huse. Indberetning om forkert fyring fra skorstensfejer, er ikke en mulighed
grundet dokumentation. Henstilling om ”rigtig fyring” fremkommer i kommende klubblad.
Ferry opfordres til at trække sit forslag tilbage.
Ferry, Danvej 29: Vedholder forslag.
Afstemning foretaget og forslag faldet.

Forslag 2: Opbevaring af køkkenaffald
Ferry, Danvej 29: Når container sættes ud, fyldes disse med det samme. Forbud ønskes.
Gunnar, formand: Opfordre til at forslag trækkes tilbage.
Johnny, dirigent: Konstatere at Ferry, Dansvej 29, fastholder forslag.
Afstemning foretaget og forslag faldet.

Forslag 3: Tilmelding til postkasser for alle medlemmer
Gunnar, formand: Ønsker at alle medlemmer har postkasse, da man herved kan spare tid og penge fremfor
at sende brev. Opfordrer til at når medlemmerne har tilmeldt sig, vil de også hjælpe foreningen ved at
sørge for at den tømmes.
Hans, Emblavej 26: Enig i at sende post til folkeregisteradresse og i orden at benytte postkasser i
foreningen, hvis ugen for vandregnskab meldes ud i god tid.
Kate, kasserer: Formålet er at gøre det smidigt for alle. Gør ligeledes opmærksom på, at der spares tid for
vejrepræsentanterne.
Kenneth, Bjarkesvej 23: Ønsker at vide, hvor mange klubblade, der udkommer på et år. Glæder sig til at
modtage post i foreningen. Gunnar, formand: 4 stk.
Erik, Asynjevej 37: Foreslår at benytte e-boks fremadrettet.
Gunnar, formand: Det er pt ikke muligt at anvende E-Boks eller PBS.
Afstemning foretaget og forslag vedtaget.

Forslag 4: ’Grøn mand’
Gunnar, formand: Vi havde i sæsonen 2012 en ’grøn mand’ ansat på fuld tid. Dette ønskes for hele året.
Alternativt skal ydelserne købes eksternt. Det bliver dyrere. Opgaven består i bl.a. græsslåning om
sommeren, snerydning om vinteren og en masse andre ting.
Vedtages forslaget medfører det ingen kontingentstigning.
John: Godt forslag og opfordre medlemmer til at stemme ja. Ønsker at vide, hvilken overenskomst ’grøn
mand’ skal benytte.
Gunnar, formand: Grøn mand ansættes under overenskomst fra 3F.
Vibse: Fællesarbejde! Der skal laves mere og flere skal komme!
Gunnar, formand: Helt enig. Hvis vi er heldige, er udbyttet mindre end 20 % af de anvendte timer, som
medlemmerne yder ved fællesarbejdet.
Afstemning foretaget og forslag vedtaget.

Forslag 5: Reduceret åbningstid ved containerplads
Gunnar, formand: Cirka 10 % af medlemmer serviceres ved containerpladsen. Der henstilles til at bruge
genbrugspladsen fremfor containerpladsen. Der er tale om en holdningsændring, så medlemmerne selv
kører til kommunens genbrugsplads. Vi betaler omkring 280.000 kr. for denne ordning, uanset om vi bruger
den eller ej.
Afstemning foretaget og forslag vedtaget.

Forslag 6: Tilføjelse til ordensregler
Ferry, Danvej 29: Stamvejen er fredet, hvorfor regler ikke er gældende herfor. Tilslutter sig forslag.
Erik, Asynjevej 37: Tilslutter sig forslag. Gør opmærksom på at der ikke må være plankeværk, men at hæk /
naturhegn er påkrævet.
Gunnar, formand: Bestyrelsen har i nogle tilfælde givet dispensation til plankeværk.
Afstemning foretaget og forslag vedtaget.

Forslag 7: Overfører nedsat kontingent ved hovedforening til lokalafdeling
Kate, kasserer: Kontingentstigning omtalt på kongres vedrører grundskat m.v. Pengene vil blive brugt som
delfinansiering af ’grøn mand’. Der skal ikke forventes et fald i kontingent, da der snart skal foretages
reparationer af asfalt, hvilket forventes at koste flere millioner.
Afstemning foretaget og forslag vedtaget.

Ad 8 - valg
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Maria Klemensen blev valgt som kasserer
Nino Cheiu blev genvalgt
Jan Lindhardt blev genvalgt
Lone Lambertsen blev genvalgt
Bo Damgaard blev genvalgt som 1. suppleant for 2 år
Johnny Olsen blev valgt som 2. suppleant for 1 år
Palle Lehmann blev valgt som bilagskontrollant

Note: Da Johnny Olsen vælges som 2. suppleant, fratræder han sin stilling den 23. marts 2013 som
bilagskontrollant ved hovedforeningen. Flemming Sass Jensen fra hovedforeningen, der var
tilstedeværende, noterede dette.

Ad 9 – eventuelt
Gunnar, formand: Holder takketale til afgående kasserer, Kate Rasmussen, der som ordstyrer og kasserer
har styret det hele med hård hånd. Hun takkes for den store indsats og belønnes med gaver og blomster.
Erik, Ceresvej 37: Takker Kate Rasmussen for hendes tid som kasserer.
Johnny, dirigent: Konstatere at dagsorden er udtømt og generalforsamlingen afsluttes.
Mødet sluttede kl. 13:55.
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