
 
 

 Referat af Sommerbyen Ejbyvænges generalforsamling den 9. marts 

2016. 

 

Efter at have budt velkommen til alle mindedes vi de medlemmer, som er gået bort. 

Punkt 1. Valg af dirigent. 

Erik have 522, blev valgt til dirigent og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet. 

blev ordet givet til formanden, Gert, have 507, som forelagde bestyrelsens mundtlige beretning. 

Punkt 2. Bestyrelsens mundtlige beretning.  

1. Status på vandmålerprojektet 

Som alle jo efterhånden er bekendt med, så har vi i løbet af vinteren fået gennemført vores projekt 

om etablering af målerbrønde og installation af vandmålere i samtlige haver samt foreningshuset. 

Det har godt nok været en meget arbejdskrævende proces.  Alt i alt er vi rimeligt tilfredse med, at det 

lykkedes at komme i mål, så vi pr. 1. januar nu kan begynde at lave individuelle måleraflæsninger og 

udskrive vandregninger baseret på et reelt forbrug.  

Jeg vil ikke trætte med at fortælle om alle de mangeartede ”udfordringer” vi er stødt ind i i løbet af 

arbejdet. Blot vil jeg konstatere, at vi ikke føler at vi alle steder har mødt forståelse og 

imødekommenhed i den udstrækning vil godt kunne have tænkt os. Selv følgelig vil der opstå en lang 

række problemer og uforudsete situationer i løbet af sådan en proces, men vi tror, at de fleste er løst 

tilfredsstillende. Når vi nu går i gang med sæsonen skal vi nok lave en opfølgning således, at vi kan få 

ordnet alle de småting der vil være tilbage, f. eks. Fjernelse af overskudsjord, udbedring af eventuelle 

skader og huller i græsplæner på vores fællesarealer.  Jeg beder venligst om, at alle husker på, at 

bestyrelsen stiller frivillig arbejdskraft til rådighed og bestemt ikke er eksperter, så man kan ikke 

forvente at alt kører efter en snor. Vi gør og har gjort det så godt vi kunne. Derfor har vi også ind i 

mellem været nødt til at træffe nogle beslutninger om arbejdets udførelse og placering af 

målerbrønd, som nok ikke alle vil være helt enige i. Men det har heller ikke altid været lige nemt at få 

fat i den enkelte havelejer. Nå, men vi er her jo ikke for at beklage os, vi nøjes med at konstatere at vi 

fik projektet i hus og nu må vi så løse de problemer der måtte restere. 

2. Affaldssortering  

Som meddelt sidste år på generalforsamlingen har Glostrup Kommune udarbejdet en affaldsplan, 

som indebærer, at vi fra indeværende år skal til at kildesortere vores affald i glas, metal, papir og 

plast. Vi har haft møde med Glostrup Forsyning for at drøfte hvorledes vi kan tilrettelægge dette på 

den mest hensigtsmæssige facon. Vores udspil gik på etablering af en central 

opsamlings/sorteringsplads, men det faldt ikke i forsyningens smag. Ifølge deres erfaringer er den 

mest effektive måde at få gennemført en kildesortering, at den foregår så tæt på produktionen af 

affaldet som muligt.  



 
 

Så den løsning vi endte med går ud på, at hver have får udleveret to affaldscontainere med to rum i 

hver. Dimensionerne er 50x 70 cm. Containerne vil blive tømt ca. hver 4 uge, altså ligesom haveaffald 

eller storskrald. Så vi skal altså fremover dels sortere vores affald som nævnt og en gang om 

måneden køre de to containere ud på stien eller hvor man nu plejer at stille sit haveaffald. 

Vi kan altså placere containerne hvor i haven vi har lyst, blot de bliver kørt ud til tømning. Det 

positive er at vi ikke skal betale for de yderligere containere. Samtidig kan der på sigt vise sig en 

mulig besparelse, såfremt vi nu blive gode til at sortere. Det medfører nemlig at mængden af 

køkkenaffald falder, så der kan være en mulighed for at vi i ydersæsonen april og oktober kan nøjes 

med 14 dages afhentning af affald, hvilket kan medføre en pæn besparelse. 

Vi er også i dialog om, hvorvidt vi eventuelt kan udskifte et par af afhentninger af storskrald med 

tilsvarende flere afhentninger af haveaffald. 

Containerne leveres i løbet af april måned og i samarbejde med Glostrup Forsyning vil vi i løbet af 

maj og juni måned afholde et par aftener i foreningshuset, hvor der vil blive fortalt nærmere om 

ordningen og forklaret noget om hvordan man skal behandle og klassificere sit affald, altså hvad er 

plastik, skal det være rent mv. 

3. Kredsarbejdet 

Med den nye kredsstruktur der trådte i kraft i 2015 er vi nu med i Kreds Hovedstaden Vest, der 

omfatter hele den gamle kreds 2 samt alle haveforeningerne i Ballerup. Så vi er landets næststørste 

kreds med i alt lidt over 4000 medlemmer. Og det er ikke uvæsentligt at deltage i arbejdet. Med den 

nye struktur følger også en beslutning om, at det fremover er kredsen som står for afholdelse af 

vurderingskurser og kurser i det nye elektroniske vurderingssystem. Kredsen har 3 medlemmer af 

hovedbestyrelsen i forbundet og er dybt engageret i arbejde med f. eks at videreudvikle de 

elektroniske løsninger, fortsætte arbejdet med vurderingsreglerne og mange andre ting. 

Forbundet havde jo kongres i efteråret med en række nye vedtagelser, som der er nærmere 

redegjort for i den skriftlige del af beretningen. Skulle der være et enkelt medlem eller to der har 

særlig interesse i at vide mere om dette, forefindes der et fyldigt officielt referat af selve kongressen 

på kontoret. 

4. Parkeringsordningen 

Vores berømte/berygtede parkeringsordning fungerer stadigvæk. Men efter vi forsøgte med en 

vejledende afstemning på 0 og 100 stien fik som resultat en melding om, at det ikke var en ordning 

man ønskede at fortsætte fsva.de to stier. Så det tager vi konsekvensen af og ordningen vil derfor 

blive ophævet for de to stier, når vi er kommet i gang med sæsonen. Så håber vi at alle er tilfredse. Vi 

vil blot lige erindre om, at ordningen i sin tid blev indført på baggrund af utallige klager fra de berørte 

stier om manglende parkeringsmuligheder, fordi pladserne var optaget af udefra kommende.   

5. Børnefestdag 

Så vil der i år som noget nyt blive arrangeret en fest/komsammen for børnene. Det er en af vores 

yngre kolonister, der har taget initiativ til det. Marlene har lavet en Facebook side som man følge, 

hvor tanken så er at børn og voksne kan aftale legetid mv. Og det skal markeres med en festlig 



 
 

sammenkomst for børnene. Vi i bestyrelsen synes at det er et rigtig rart at der skabes nye aktiviteter, 

som ikke nødvendigvis behøver at have bestyrelsen som primus motor, og vi bakker selvfølgelig op 

om ideen. Vi er nødt til at have os for øje at der så småt er ved at ske et generationsskifte således at 

vi får en anden alderssammensætning, og det er helt naturligt at der udvikles nye og andre 

aktiviteter, som er mere i overensstemmelse med børneforældrene og den yngre generation. 

Samfundet forandrer sig og foreningen er naturligvis nødt til også at følge med udviklingen.  Så det er 

et initiativ som vi hilser meget velkommen og håber at der er en masse der vil bakke op om. 

6. Aktivitets – o g festudvalg 

På linje med foregående vil vi også arbejde for at vi får oprettet et aktivitets – og festudvalg. Det vil 

være en stor hjælp for bestyrelsen, hvis der var nogen der kunne være behjælpelige med at ud – og 

afvikle de forskellige aktiviteter der løber af stablen i løbet af sæsonen. 

Ikke mindst loppemarked og grisefesten kræver en del planlægning og forberedelse og bestyrelsen 

opfordrer til, at der melder sig nogen, som vil tage del i det arbejde. Vi må jo heller ikke glemme, at 

foreningen fylder 50 år om nogen år. Hvis man ønsker at vi skal have en stor og flot fest hvor alle kan 

være med og få en festlig dag, så er der såmænd ikke for sent at begynde at tænke på, hvordan man 

kunne forestille sig at en sådan rund fødselsdag blev fejret. Det er vores opfattelse at arbejdet med 

det må og skal ligge uden for bestyrelsen. Jeg kan af personlig erfaring oplyse, at vi var i gang med 

vores 40 års fødselsdagsfest igennem et par år. 

Så der skal herfra lyder en klar opfordring til, at man melder sig under fanen.  Måske er der nogle af 

de nye kolonister som har ideer til at udvikle nye aktiviteter. Alle er velkomne. 

7. Bestyrelsen, mobil Pay, nye salgsdokumenter 

Omkring selve bestyrelsen kan vi fortælle at vi i forbindelse med vandmåler projektet har indkøbt ny 

computer og en mobiltelefon, som vi blandt andet anvender i forbindelse med aflæsning. Vi har også 

fået lavet et mobil Pay løsning således at vi kan undgå at sidde med kontanter nede på kontoret. Så 

fremover er det meningen at alle betalinger enten sker ved en bankoverførsel hjemmefra eller når 

det foregår på kontoret via mobil Pay. 

 selve foreningshuset er vi ved at starte op på en nødvendig reparation af køkkenet. Der har været 

mange besøg af mus, som desværre gnaver forskellige installationer itu. Derfor vil vi nu fjerne dele af 

køkkenet således at vi kan komme ned under skabene og set nærmere på gulvet, som så vil blive 

ordnet. Arbejdet er påbegyndt og vi har derfor besluttet at der ikke kan ske udlejning for midten af 

april måned, hvor vi satser på at være færdige. Sidste nyt er at det ikke ser så slemt ud som vi havde 

frygtet. Til gengæld har det vist at selve foreningshuset er begyndt at sætte sig ud mod mosen. Så det 

må vi få undersøgt nærmere og melde tilbage når vi har et bedre overblik over hvad det indebærer. 

8. Afslutningsvis lige et par ord om venteliste og hjemmeside. 

I vores gamle deklaration, som blev ændret væsentligt i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen, 

var der potaget en bestemmelse om, at området, hvor vi har vores haver, var udlagt til kolonihave 

frem til 2015. Denne bestemmelse blev imidlertid strøget og det er så alene lejekontrakten som 

regulerer haveforeningens lejemål. Den kontrakt løber frem til 2018, så al snak om venteliste kan vi 

glemme ind til da. Det vil imidlertid nok være en ide at bruge den mellemliggende tid til at sætte sig 



 
 

ind i de erfaringer,.ventelister, så står vi ikke på bar bund og behøver ikke selv opfinde den dybe 

tallerken. 

Til slut vil jeg lige omtale vores hjemmeside, som vi arbejder med at få udarbejdet en ny udgave af. Vi 

håber men kan ikke love at vi vil være klar omkring sæsonstart. En konsekvens vil blive at vi får en ny 

hjemmesideadresse og nye mailadresser, og så håber vi at vi kan give den et nyt og bedre udseende 

og tilføje nogle nye funktioner, som gerne skal få det hele til at glide bedre. Men det vil vi selvsagt 

informere om, når tiden kommer.  

Martin have 8xxe, mente at forsamlingen skyldte bestyrelsen en stor tak for det arbejde det var 

udført og den arbejdsindsats der blev lagt i at få tingene til at fungere. 

Johnny have 831: Sti 500 ved brandstien er der behov for yderligere dræn trods beretningens udsagn 

om, at vi er færdige med drænarbejder. Stien er meget sumpet og det vælter ned med vand. Stien 

trænger til at rettes af og få ny belægning. Finder det i orden at procedurer omkring salg ændres i 

overensstemmelse med forbundets retningslinjer. Johnny stille spørgsmål ved behovet om et nyt 

skur til fritidsklubberne. Hvis det alene er behovet for plads til læskedrikke, burde man måske 

overveje om ikke pengene kunne spares. Han glædede sig over tilsagnet i den mundtlige beretning 

om, at der snart kommer en ny og opdateret hjemmeside.  

Gert svarede, at hvis der er et reelt behov for dræn, må vi selvfølgelig se at klarlægge det. Kan måske 

klares med et mindre arbejde, som ikke omfatter hele stien. Vandskade efter målerbrøndarbede ved 

have 532 skal selvsagt også udbedres, og er et af de opsamlingsarbejder der der skal udføres efter 

vores projekt. Omkring nye overdragelsesarbejde har forbundet arbejdet intenst med. Problematik 

omkring købelovens 10 årige erstatningsansvar. Vurderingsrapport alene en værdiansættelse i 

overensstemmelse med forbundets satser, ikke en tilstandsrapport. Kæber og sælger skal selv stå for 

byggeteknisk gennemgang. 

Omkring nyt skur bemærkede formanden, at der sidste år blev afsat et beløb i budgettet og har 

rykket foreningerne uden resultat. Bestyrelsen vil hilse det velkomment om man på sigt kunne 

inddrage dele af opbevarings/lagerlokalet til udvidelse af kontoret. Afventer tilbagemelding, det er 

ikke bestyrelsen der tager initiativ til etablering af nyt skur. 

Erik have 522 spurgte til pligt til deltagelse i stiarbejdet. Salg af haver. Hvornår gælder vurderingen 

fra.?? 

Gert svarede, at vurderingen er gældende 1 år fra selve vurderingsdatoen. Men hvis 

foreningsværdien på mellemliggende generalforsamling ændres i op –eller nedadgående retning vil 

den ændring også blive optaget i vurderingsrapporten. Pligten til deltagelse i stiarbejde fremgår af 

vedtægternes § 9.  

Have 207. Hvis man har lavet forbedringer i huset og får vurderet i f.eks. juni og så laver forbedringer 

i oktober, hvad så. 

Gert oplyste, at såfremt man laver forbedringer efter en vurdering er foretaget og man vil have 

værdien af forbedringerne med, så må der foretages en omvurdering. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 



 
 

Punkt 3. Regnskab. 

Susan, kassereren,  mente ikke at hun skulle gennemgå regnskabet slavisk, men opfordrede til 

spørgsmål, hvis der var noget man ville have nærmere besked om.  Susan kommenterede på nogle af 

overskridelserne som handler om anskaffelse af computer mv. til kontoret i forbindelse med 

vandmålerprojektet og udgifter til forskellige merarbejder ved projektet omkring vandskader. Hun 

har brugt meget tid på at inddrive haveleje fra 2014, som ikke var inddrevet tidligere. 

Johnny have 531, spurgte til vurderingerne, hvor der er bogført kr. 41.000 i indtægter med 

udgiftsført kr. 53.000. Det skal være omkostningsneutralt. Udlejning af foreningshuset forekommer 

at være skævvredet idet indtægten på udlejning ikke står i rimeligt forhold til udgiften til rengøring, 

der burde være tilsvarende mindre.. Store tilgodehavender som formodentlig kan forklares med ikke 

betalte kontraventiler og en stor post på kr. 170.000. Undrede sig endvidere over regulering af 

regnskab, idet vi sidste år godkendte et regnskab for 2012 og 2013 hvorfor yderligere regulering 

burde være et overstået kapitel. 

Susan oplyste, at de kr. 170.000 er et tilgodehavende i forbindelse med regulering af afregning af 

vand. Pegede på, at hun havde overtaget regnskabet i marts måned 2015, og at overlevering fra den 

forrige kasserer var mangelfuld. Omkring vurderinger var skønnet, at det vedrørte betalinger, der var 

foretaget hen over årsskiftet. Der er også et udestående omkring kontraventiler.  

Birthe, have 405, undrede sig over udgiften til vandforbrug i 2015 sammenholdt med 2014 og 

konstaterede, at vores forbrug i 2016 er ansat ud fra 2014 forbruget. 

Bjarne have 512, spurgte omkring vurderingsudvalget som jo burde være omkostningsneutralt. 

Susan oplyste, at udgiften til and i 2015 var ansat på baggrund af det kæmpe merforbrug, der blev 

konstateret i 2014. Afregningen for 2015 har så medført en refusion. Forbrug for 2016 er ansat ud fra 

en forbrugsaflæsning i december med et lille tillæg. 

Johnny efterlyste svar på udgiften til foreningshuset og vurderingen. Han mente at der skulle være 

bilag på indbetaling af vurderinger. 

Kasseren pegede på, at lønudgiften til foreningshuset også omfattede hovedrengøring og rengøring 

efter de forskellige interesseforeningers benyttelse af huset. 

Gert kunne ikke afvise at der manglede bilag og henviste til, at kommunikationen med den tidligere 

kasserer var særdeles mangelfuld. Der er ikke vilje til at levere nogen som helst form for information. 

Han nævnte at ønsket om at indføre MobilPay løsning også skulle ses som en imødegåelse af de 

problemer, der kan opstå, når der er kontante penge på kontoret. 

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at forsøge at fremskaffe de nødvendige bilag og mente at det 

var klart at man måtte udarbejde regnskab ud fra de oplysninger og bilag men nu engang havde til 

rådighed. Han opfordrede til at forsamlingen godkendte regnskabet. 

Kirsten sagde, at der var brugt rigtig mange timer på kontoret for at lede efter bilag, man havde 

kontrolleret fortegnelse over de besøg, der havde være ti kontortiden men uden resultat. Man kunne 

have lavet et udgiftsbilag, men har valgt ikke at gøre det for at være åben omkring problemet med 

manglende bilag.  



 
 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

Punkt 4. Budget. 

Susan: Budgettet er udarbejdet i fællesskab og vi har efter bedste evne forsøgt at skønne over de 

kommende udgifter. Der hvor vi ved, at der kommer øgede udgifter er de selvfølgelig indregnet, men 

ellers er der blot lagt 10 % på. Foreslår en lejeforhøjelse på kr. 25 pr. måned fra 1.juli. 

Bjarne have 512: mente, at havelejen var steget rigeligt over de seneste mange år, langt mere end 

lønnen. Han undrede sig over, at udgiften til vand tilsyneladende var den samme som i 2014 og at 

lejen så var uændret. Det så ud som om, at lejen bibeholdes og vi skal betale vand oven i købet. Han 

opfordrede den kommende bestyrelse til, at man forsøgte at nedbringe udgifterne mest muligt. 

Gert gjorde klart at en række udgifter er fastsat uden fra, og der skal afsættes nødvendige udgifter til 

vedligehold. Kan faktisk kun spare på udgifter til administration. Han pegede på at udgifter til telefon 

og kørsel var beroende af, at bestyrelsen havde lagt mange timer i at følge målerbrøndprojektet og 

mente ikke at det var rimeligt, hvis man –som frivillig-selv skal betale dette. Ser ikke de store 

muligheder  for besparelser, men var bange for de udgifter der kunne vise sig, når vi begyndte at se 

på foreningshuset. 

Bjarne gentog sin opfordring til at gå i spare mode. 

Gerhard have 408, mente at de reparationer der var brug for ved foreningshuset vel sagtens kunne 

udføres af foreningens medlemmer, ligesom da huset i sin tid blev opført. 

Gert sagde supplerende, at bestyrelsen selvfølgelig er indstillet på at finde besparelser, hvis de kan 

finde nogle. 

Helle have 605, spurgte ind til forholdet mellem haveleje og vandudgift. 

Gert svarede, at lejeopkrævningen på 2250 kr. også inkluderer udgiften til vand.  Af den samlede leje 

er de ca. 500 kr. afsat til betaling af vand. Først når resultat af årsaflæsningen foreligger, kan den 

enkelte se, om man skal have penge tilbage eller betale for merforbrug. 

Jytte have 906: Hvornår bliver der reetableret omkring de nye brønde.? Hun spurgte ind til forskellen 

mellem vedligehold og vedligehold af Vængedalen. 

Gert forklarede, at der er forskel mellem selve vores asfalterede vej og de grønne områder. 

Birthe have 405, foreslog at budgettet blev vedtaget uden lejeforhøjelse. 

Kenn have 224, syntes at vi skulle bibeholde forhøjelsen for at undgå underskud. 

Birthe fastholdt sit forslag og mente, at bestyrelsen burde kunne finde de nødvendige besparelser. 

Per have 202 kunne ikke se beløb vedrørende vandmålerprojektet.  

Kassereren oplyste, at penge vedrørende målerbrøndsprojektet ikke havde noget med foreningens 

driftsregnskab at gøre. Det er ikke vore udgift men føres på en mellemregningskonto og fremgår af 

balancen.  

Forslaget om ja eller nej til lejestigning blev sat til skriftlig afstemning.  

36 stemmer var for forslaget og 36 var imod, 1 blank. 

Forslaget om lejestigning bortfaldt på grund af stemmelighed. 



 
 

Budgettet blev herefter vedtaget. 

Punkt 5. Forslag. 

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne om valg af vurderingsudvalg. 

Gert gjorde klart, at forslaget ikke var udtryk for utilfredshed med vurderingsudvalget men alene 

begrundet i ønsket om, at er på sikker grund i forhold til standardvedtægterne og spørgsmålet om 

forsikringsdækning. 

Forslaget blev vedtaget med 61 for 4 imod 3 blanke, 5 hverken for eller imod. 

Forslag fra Kirsten have 416 til ændring af love om valg af repræsentanter til bestyrelsen. 

Kirsten begrundede forslaget med, at det ville fremme mulighederne for at få valgt de nødvendige 

repræsentanter, hvis begge ægtefæller kunne gå samlet til møder. 

Birthe talte imod forslaget med den begrundelse, at man risikerede en uheldig magtkoncentration. 

Johnny var enig med Birthe og tilføjede at indtil nu har vi været stand til at få de nødvendige 

repræsentanter og henviste til at det stred mod standardvedtægterne. 

Forslaget blev forkastet med 60 imod 9 for og 3 havde undladt at stemme. 

Forslag fra bestyrelsen om midlertidig lejeforhøjelse på kr. 25 om måneden i perioden 1. juli 2016 til 

1. juli 2019. 

Gert begrundede forslaget med et ønske fra bestyrelsens side om, at sikre tilstrækkelige midler til 

afholdelse af foreningens 50 års jubilæum i 2019. 

Birthe mente at det var et meget stort beløb og syntes at vi kunne nøjes med de ca. 50.000 som vi 

kan nå at spare sammen via vores hensættelser i regnskabet. 

Henny have 106: Kan vi ikke bare bede folk om at indbetale et beløb, når vi kommer til festen hvis 

man ønsker at deltage. 

Gert: Ja det er mange penge at spare op. Ved 40 års jubilæet brugte vi mere end 40.000 til leje af telt 

og service, og der var vi ca. 200 deltagere. Vi forventer selvfølgelig mange flere til 50 års jubilæet. Vi 

er nødt til at vide i meget god tid hvor mange penge der er at disponere over. Men hvordan festen 

bliver arrangeret vil være op til det kommende festudvalg at finde ud af. Det bliver deres opgave. 

Forslaget blev vedtaget med 51 stemmer for 19 imod, 3 stemmer ikke  

Forslag fra bestyrelsen om betaling af rengøring af foreningshuset. 

Forslag fra Johnny, have 531 om klubbernes benyttelse af huset mv. 

Gert begrundede bestyrelsen forslag med erfaringer fra gratis udlån til aktivitetsklubberne, hvor 

nogle har vist sig ikke at gøre ordentlig rent efter sig. Fotodokumentation haves. I og med at huset 

stilles gratis til rådighed mener bestyrelsen, at det burde være overkommeligt at udrede kr. 500,- til 

rengøring. I forhold til Johnnys forslag er der her kun nævnt tre aktivitetsklubber, hvad hvis der 

kommer flere, skal det så være op til en generalforsamling ar tage stilling til gratis udlån, hvem skal 

tage stilling til om rengøring er ”ordentligt”  udført. Kan give anledning til kontrovers. Og endelig 



 
 

kræver det af de enkelte stier, at de inden sæsonstart har gjort sig klart, hvornår de vil benytte huset. 

Johnny: Mente ikke at det er et problem at afgøre om rengøring var udført efter de gældende 

retningslinjer. Ellers må man betale hvad det koster. Det bør være faste retningslinjer for hvem, 

hvordan og hvornår huset kan benyttes uden betaling. Skulle der komme en ny klub og grundlaget er 

i orden, kan den selvfølgelig også benytte huset. 

xx synes det er et godt forlag, men kunne ikke rigtig gennemskue om, når man fik huset stillet gratis 

til rådighed og betalte kr. 500,- til rengøring, så skulle man ikke selv gøre rent eller hvad?? 

Formanden redegjorde for, at det på tidligere generalforsamling var besluttet, at huset skulle stilles 

gratis til rådighed for aktivitetsklubberne. Men bestyrelsen mente, at de burde betale for den 

efterfølgende rengøring, når de havde haft fest i huset. F.eks. afholder Humørklubben arrangement 

hver onsdag, hvilket stadig skal være gratis, men såfremt de afholder en større fest, finder 

bestyrelsen det rimeligt, at de selv afholder udgiften til rengøring. 

Karen have 726, Pentanqueklubben havde aldrig i sine 25 år oplevet, at Connie havde beklaget sig 

over manglende rengøring. Hvis der var andre der ikke gjorde rent må Connie påtale det, og så må de 

selv gøre rent eller betale sig fra det. 

 

Johnnys forslag blev sat til afstemning som det første som det mest vidtgående.  

Johnnys forslag blev vedtaget og bestyrelsens forslag bortfaldt herefter. 

 

Forslag fra bestyrelsen om at foreningen overtager ejerskabet af vandmålerne 

Forslag fra Johnny om at foreningen overtager ejerskabet af vandinstallationen. 

Formanden mente, at forslagene havde samme hensigt, så bestyrelsen ville trække sit forslag. 

Have 207 spurgte om vi ikke lige havde betalt for vandmåleren? 

Formanden bekræftede og pegede på, at forslaget vedrørte den fremadrettede vedligehold  af 

vandinstallationen. 

Forslaget blev med stort flertal.  6 undlod at stemme, ingen i mod. 

 

Punkt 6. Valg til bestyrelsen. 

Kasserer for 2 år: Susan Jakobsen , have 007, blev genvalgt. 

Valg til bestyrelsen 

På  valg til en 2 årig periode. 

Gert Olsen, have 507, modtager genvalg. Blev genvalgt 

Kirsten Nielsen, have 417, modtager ikke genvalg 

Janne Dyhrberg, have 627, modtager ikke genvalg 



 
 

Allan Pedersen, have 613 afgår i utide.  

Lasse, have 514 blev valgt for 2 år. 

Ib, have 401 blev valgt for 2 år. 

Gunnar, have 405 blev vagt for 1 år. 

Suppleanter for 2 år. 

Bjarne, have 516 blev valgt for 2 år. 

2 revisorer for 2 år. 

Erik, have 522 

2 revisorsuppleanter for 2 år 

Martin, have 626  

Punkt 7. Eventuelt 

Formanden takkede for god ro og orden og takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer. Især Kirsten 

som har ydet en utrættelig indsats både som sekretær og som praktisk medhjælp/organisator ved 

utallige arrangementer. Husk flaghejsning den 27. marts kl. 11.00. Tak for i aften-. 

  

 

Lasse Røschmann, Referant 

 

 

Gert Olsen, Formand   Erik Nielsen, Dirigent 

 

 


