1. april 2014
Referat fra OF Harrestrups ordinære generalforsamling.

Afholdt lørdag den 29. marts 2014 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 og opfordrede til lydløse mobiltelefoner.
Der var 94 parceller repræsenteret. Der var 1 fuldmagt.
Hovedforeningen var repræsenteret af Flemming Sass Jensen, Inge Eidersted samt forretningsføreren
Carsten Cort 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. Der blev foretaget 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:
Gunnar Spøhr informerede om et stærkt forøget vandforbrug i den sidste uge i februar og de første to uger
i marts. Der var brug for professionel hjælp til lækagesøgning. Vi har nu fået nye opdaterede tegninger,
samt en elektronisk måler med fjernaflæsning. Regningen til OF Harrestrup er løbet op i ca. 160.000 kr.
Regningen til en enkelt parcel løber op i over 100.000 kr! Et forfærdeligt stort beløb!
Åben for indlæg.
Ferry, Danvej
Stigning af a conto vand skulle være vedtaget ved generalforsamling

Palle, Jættevej
Omkostning på tkr. 160 i forbindelse med øget vandspild – hvem bærer denne omkostning?
Britta, Frejavej
Vandspild burde blive undersøgt af Ballerup Kommune
Oluf, Asynjevej
Nye åbningstider: er der tale om forslag eller ændringer?
Gunnar, formand
A conto vand er steget grundet stingende vandpriser samt manglende indbetaling fra medlemmer.
Omkostninger til professionel hjælp og nye tegninger (tkr. 160) skal som udgangspunkt bæres af
medlemmer. Vi søger Hovedforeningen om dækning.
Da parcel, der har modtaget ekstra regning, ikke har tilset huset, står parcel selv for kontakt til Forsyning
Ballerup.
Det er bestyrelsens beslutning, at åbningstider ændres.
Beretningen vedtages enstemmigt.
Ad 4 – beretning fra hovedbestyrelsens arbejde
Gunnar, formand
Samarbejde mellem Hovedbestyrelse (HB) og Forretningsudvalg (FU) fungerer ikke optimalt.
Unødvendige omkostninger er brugt uden godkendelse af FU.
Ønsker samarbejde fremfor modarbejde.
Flemming, hovedbestyrelse
Mange udfordringer mellem HB og FU. Flemming orienterer om FU´s beslutning i en sag fra Vesterlyng.
Gunnar, formand
Absolut Ikke enig med Flemming (HB). Sagen i Vesterlyng fik en tragisk udgang.
Vi har mange udfordringer med at inddrive udestående vand fra medlemmer. Sagen har i Hovedbestyrelsen
udviklet sig til en farce. FU har henvist til et ”retsgyldigt vandregulativ” fra Møllehøj, hvor der henvises til et
regulativ, som er ikke eksisterende! Det må mildest talt kaldes useriøst.
Johnny, dirigent: Konstatere at der ikke er flere indslag.
Beretningen vedtages enstemmigt.
Ad 5 – regnskab for lokalafdelingen
Claus Carlsen, revisor
Revisionspåtegning er afgivet uden bemærkninger.
Resultatopgørelse gennemgået. Hensættelse til maskinhus benyttet.
Balance gennemgået. Tilgodehavende på tkr. 110 er hovedsageligt manglende betaling vedrørende vand fra
medlemmer.
Johnny, dirigent: Afstemning af regnskab foretaget og vedtaget.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 6 – orientering om budget

Maria, kasserer
Der er taget udgangspunkt i forslag fra hovedforeningen samt lokalafdeling. De forventede indtægter går
ud med forventede udgifter.
Johnny, dirigent: Konstatere at der ikke er yderligere indslag.
Budgettet taget til efterretning.
Ad 7 – indkomne forslag
Forslag 1: vedtægter for vandmålere
Gunnar, formand
Der er foretaget aflæsning af 47 vandmålere sidste år, som ikke blev indleveret. Bøde for manglende
aflæsning foreslås.
Afstemning foretaget og forslag vedtaget.
Forslag 2: Vedtægter for vandmålere
Gunnar, formand
Ved manglende betaling af vand får bestyrelsen mulighed for at kunne lukke for vandet, så andre
medlemmer ikke skal betale herfor.
Ferrie, Danvej
Er det den korrekte måde at håndtere lukning af vand på?
Gunnar, formand
Bestyrelsen har brug for et værktøj så andre medlemmer ikke skal finansiere manglende betaling.
Afstemning foretaget og forslag vedtaget.
Forslag 3: Forslag om åbningstider i klubhus, containerpladsen og fællesarbejdet.
Det er en tilkendegivelse fra forsamlingen.
Lone, Ceresvej
Bestyrelsen er splittet om beslutning
Nikolai, Emblavej
Overvej at det ikke er muligt for alle at deltage tirsdag aften.
Bestyrelsen er vanskellig at komme i kontakt med. Evt. mailadresse.
Lene, Frejavej
Bestyrelsen er fleksibel med åbningstider
Johnny, Bjarkesvej
Der skal tages hensyn til bestyrelsesmedlemmer. Overvej hvad behovet er for det enkelte medlem.
Sidsel, Asynjevej
Brug mail til at kommunikere.
Kate, Gefionvej
Bestyrelsen bør selv beslutte, hvornår åbningstider skal være.
Gunnar, formand

Bestyrelsen vil forsøge med en mailadresse.
Oluf, Asynjevej
Åbningstider for klubhus, containerplads og fællesarbejde burde blive splittet op.
Forslag trukket.
Forslag 4: Opstilling af stor trailer ved genbrugspladsenhver lørdag.
Flemming, Asynjevej
Genåben containerplads for grønt affald.
Lene, Frejavej
Marken benyttet sidste år. Vi er nu grønnere og spare penge. Meget ikke-grønt affald sidste år.
Ferrie, Danvej
Opsyn nødvendigt.
Kirsten, Gefionvej
Fint med container, men medlemmer kan ikke håndtere det – eksempelvis boksmadras sidste år.
Gunnar, formand
Alle kan komme af med affald hver anden uge. Container er et problem, da det kræver mere mandskab.
Bestyrelsen mener det skal forkastes.
Afstemning foretaget og forslag vedtaget.

Forslag 5: Udvalg til frigørelse fra HB
John, Ceresvej
Mistillid i HB til FU. Adskille sig til egen administration. Udvalg nedsættes og undersøger muligheder.
Flemming, Asynjevej
Er der tale om et sommerhusområde? Villakvarter?
Gunnar, formand
Varige kolonihaver (som vi har status af) kan ikke erstattes af sommerhuse uden, at der oprettes et
tilsvarende areal med samme antal parceller, som vi er nu.
Inge, FU
Eksempel fra Frølunde givet. Omkostninger på tkr. 500 per parcel og alle skal stemme ja til forslag. Dårlig
forretning.
Afstemning foretaget og forslag forkastet.

Forslag 6: Vedtægter for vand ændres
Gunnar, formand
Ændrer OF´s vedtægter (§18 B) til at inkludere vand. Skal senere foreslås på kongressen.

Forslag 7: Saml hundelort op
Forslag diskuteres i bestyrelsen og resultat kommer i OF bladet.

Forslag trukket.
Ad 8 – valg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Formand Gunnar Spøhr blev genvalgt
Valg af kasserer for 1 år – Kate Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Lene Rasmussen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Karina Jensen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Kenneth Svendsgaard blev genvalgt
2. suppleant Johnny Olsen blev genvalgt
Lokalredaktør Olaf Hee blev genvalgt

Note:
Ad 9 – Kongres
Deltagere fundet.
Medl. nummer
2215210739

2205321398
2204561769
2237022600
2206441761
2228141588
2203001536
2203001536
2231001570
2206210459
2237102048
2220812107
2220812107
2212811854
2221702051
2215111991
2208722173
2208722173
2203911587
2205032314
2217031906
2208621954
2217402188

Parcel nummer
Gefionvej 9
Ceresvej 9
Asynjevej 10
Jættevej 13
Ceresvej 19
Danvej 18
Asynjevej 18
Asynjevej 18
Frejavej 10
Ceresvej 13
Jættevej 6
Gefionvej 36
Gefionvej 36
Emblavej 36
Gefionvej 6
Gefionvej 7
Ceresvej 8
Ceresvej 8
Asynjevej 28
Asynjevej 40
Gefionvej 29
Ceresvej 6
Gefionvej 53

Navn
Gunnar Spøhr
Jan K. Borgen Lindhardt
Bo Damgaard Hansen
Lene Rasmussen
Lone Lambertsen
Kenneth Svendsgaard
Flemming Krog Hansen
Asta Hansen
Tommy Andersen
Tonny Madsen
Arne Gjerløv
Anna Kowalczyk
Frans Kowalczyk
Vibeke Rasmussen
Svend H. Jensen
Lene Andersen
Dan Jørgensen
Anne Grethe Jørgensen
Sidsel K. Olsen
Jan Carlsen
Rudi Weber
Jeanette Lund
Svend Åge Jensen

Gefionvej 9
Huginsvej 9
Frejavej 25
Huginsvej

Kirsten Spøhr
Karina Jensen
Åse Gunnarstuen
Claus Jensen

Suppleanter
2215210739
2235623005
2232622700
2235623005

Ad 10 - Eventuelt
Vejrepræsentanter mødes den 7. april 2014 kl. 18:00.
Tak til Maria for den lidt korte indsats.
Tak til revisor og dirigent.

Johnny, dirigent
Konstatere at dagsorden er udtømt og generalforsamlingen afsluttes.
Mødet sluttede kl. 13:50

__________________

_________________

________________

Johnny Olsen

Gunnar Spøhr

Maria Klemensen

Dirigent

Formand

Referent

