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Til medlemmerne af                 Dragør, den 29. maj 2014 
GF Harevænget 

 

Referat fra Generalforsamling 2014 
Foreningens ordinære generalforsamling 

Blev afholdt onsdag den 2. april klokken 19:00 

1. Indledning 
Til indledning så vi en film fra Dragør Lokalarkiv ’Hollænderbyen på Amager  - 1960-1968’ Lokalarkivet har lagt flere 
sjove film fra Dargør på YouTube, og de kan findes ved at søge på ’Kikkenborgen’ eller nedenstående link 
http://www.youtube.com/results?search_query=kikkenborgen 
 

2. Valg af dirigent 
Preben Henningsen blev valgt, han takkede for valget og fandt generalforsamlingen lovligt indvarslet. De 32 deltagere ved 
generalforsamlingen repræsenterede 21 parceller. 
 

3. Beretning 
a. Formand 

Kommunen besluttede i september 2013 at bevillige penge til forskønnelse af vængerne, vores ’bom’ bliver udskiftet med 
et lille anlæg inspireret af løsningen på Gåsevænget, dog med gennemkørsel for cykler på selve vejfladen. 
 
Der er valgt en ny leverandør til snerydning, fremover er det ’Lille Albert’, som står for snerydning. Vilkår er stort set som 
vores tidligere aftale, dog med et lille årligt gebyr, selvom der ikke kommer sne. 
 
En enkelt ejendomsmægler har insisteret på, at foreningen skulle udlevere regnskab i forbindelse med salg af en ejendom. 
Det er bestyrelsens holdning, at vi ikke udleverer vores regnskab til tredje part, og det er derfor ikke tilgængeligt via vores 
hjemmeside. Det står det enkelte medlem frit for at udlevere regnskabet til deres ejendomsmægler. 
 
Fastelavn blev afholdt 2. marts 2014 med 26 voksne og 16 børn som deltagere. Som sædvanligt havde vi 3 tønder, en til 
børn, en til kvinder og en til mændene. Efter overrækkelse af gaver til bundkonger og kattekonger var der kakao med rom 
og fastelavnsboller. 
 
I vores indkaldelse til denne generalforsamling blev det nævnt, at parkering på fortov var til gene for snerydningen, vi er 
blevet gjort opmærksom på, at det på generalforsamlingens tidspunkt ikke var tilladt at parkere på fortovet på noget 
tidspunkt. Kommunalbestyrelsen har siden (24. april 2014) besluttet, at parkering delvist på fortov er tilladt under 
hensyntagen til fodgængerne. Vi henstiller fortsat til at tage hensyn til snerydningen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

b. Kasserer 
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
 

4. Valg til bestyrelsen 
a. Kasserer Tonny Bengtsson blev valgt. 
b. Næstformand Jeanet Barth blev valgt. 
c. Valg af bestyrelsessuppleanter, Leif Wartacz og Asger Djørup blev valgt. 
d. Valg af revisorer, Kaj Petersen og Margot Nielsen blev valgt. 
e. Valg af revisorsuppleant, Birte Djørup blev valgt 

5. Forslag fra bestyrelsen 
a. Ingen forslag fra bestyrelsen 
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6. Indkomne forslag fra medlemmerne 
Ingen indkommende forslag. 

 
7. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog kr. 400.- et modforslag på kr. 300.- blev fremsat. 
For kr. 400.- stemte 12 parceller, for kr. 300.- stemte 8 parceller, en undlod at stemme, kr. 400.- blev vedtaget. 

 
8. Eventuelt. 

 
- Det blev foreslået, at der sættes skilte op, der viser placering af hjertestartere, vi sender forslaget til Hjertestarter 

Laug. 
 

- Der er store huller i vejen, der sendes besked til Kommunen. 
 

- Flere medlemmer har fundet efterladte plastikposer med hundelort i hækken, vi opfordrer alle hunde luftere til at 
tage deres hunds efterladenskaber med hjem til egen affaldspose. 

 
- Kommunens hække mod Hartkornsvej er meget høje og kvæler flere beboeres beplantning, foreningen tager 

kontakt til kommunen. 

 
Med venlig hilsen 
 p.b.v 
Mikael Hauschultz 
 

 
Der var et lille traktement efter generalforsamlingen. 

 
Vores nye træ: 

 


