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Referat fra Generalforsamling 2015
Foreningens ordinære generalforsamling
Blev afholdt mandag den 20. april klokken 19:00
1. Indledning
Til indledning Havde vi Hans Larsen
som fortalte om åle fiskeriet i Øresund. Og hvordan han som ung
havde fisket med Elisabeth K571 som i dag er museumskutter i Dragør, stor tak til Hans for den fine indledning,
præsentationen er tilgængelig på vores hjemmeside.

2. Valg af dirigent
Preben Henningsen blev valgt, han takkede for valget og fandt generalforsamlingen lovligt indvarslet. De 32 deltagere ved
generalforsamlingen repræsenterede 23 parceller.

3. Beretning
a. Formand
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Herudover har vi deltaget i Hjertestarter Laugets årlige
generalforsamling, kontingentet til vores hjertestarter ordning er sat til 5 kr. pr parcel pr. år.
Da Inge Zelander er fraflyttet foreningen har vi valgt vores suppleant Asger Djørup som nyt bestyrelsesmedlem. En stor
tak til Inge for mange års tro tjeneste i bestyrelsen.
Der er sendt 2 breve til kommunen i forbindelse med forslaget om beskæring af beplantningen mod Hartkornsvej,
Oprindeligt foreslog vi at udføre en beskæring i både højde og bredde, tilbagemeldingen fra kommunen var positiv, med
indstillingen at man kun vil beskære i bredden, og med samme beskæring i hele foreningens længde, og vi blev bedt om at
foreslå et prøvestykke. Dette blev fundet, og kommunen hyrede et firma til at stå for arbejdet.
Da vi efterfølgende talte med nogle af vores medlemmer hvor nogle var for og nogle imod beskæringen, blev det besluttet
at sætte det videre forløb til afstemning på generalforsamlingen, selv om at det ville udsætte projektet noget tid.
Som sædvanlig blev der afholdt fastelavn hvor 26 voksne og 16 børn deltog. Det blev et par festlige timer, med de
sædvanlige tønder til børn, kvinder og mænd, fastelavnsboller, kakao og rom.
Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen en lille runde hvor nye tiltag blev diskuteret. En lukket Facebook gruppe for
foreningens medlemmer blev bl.a. diskuteret.
Beretningen blev godkendt.

b. Kasserer
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen
a.
b.
c.
d.
e.

Formand Mikael Hauschultz blev valgt.
Bestyrelsesmedlem Andreas Mathisen blev valgt.
Valg af bestyrelsessuppleanter, Leif Wartacz og Pia Holmgård blev valgt.
Valg af revisorer, Kaj Petersen og Birte Djørup blev valgt.
Valg af revisorsuppleant, Margot Nielsen blev valgt

5. Forslag fra bestyrelsen
a.

Bestyrelsens forslag om det videre forløb med beplantningen langs Hartkornsvej blev behandlet
Der blev vist en video fra den allerede foretagne beskæring mellem Mågevænget og Harevænget 45
Det blev fremlagt at en skriftlig stemme fra et medlem som ikke har sin egen hæk ud til hartkornsvej,
men kun kommunens beplantning, stemmen var mod videre beskæring.
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Der var en livlig debat om forslaget før man kunne fortsætte med afstemningen. Nogle medlemmer
synes godt om forslaget som giver mere lys over haverne, selvom hækkene på kort sigt vil være i dårlig
stand.
Det blev besluttet at kun de direkte berørte parceller ud til Hartkornsvej kunne stemme.
Da alle var blevet hørt blev afstemningen afholdt, hvor de 5 tilstedeværende medlemmer og en skriftlig
stemme blev afgivet. Med 4 mod 2 stemmer blev det besluttet at ’GF Harevænget beder kommunen om
at foretage samme beskæring i hele grundejerforeningens længde’. Bestyrelsen vil dog undersøge om de
to parceller kan springes over, selv om at kommunen tidligere har udmeldt at der skal foretages samme
beskæring af hele stykket. Bestyrelsen blev også bedt om at undersøge kommunens beskæringsplan.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen indkommende forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog kr. 0.- et modforslag på kr. 200.- blev fremsat.
For kr. 0.- stemte 22 parceller, for kr. 200.- stemte 1 parcel, kr. 0.- blev vedtaget.

8. Eventuelt.
•

•

•

•

Der er nogle medlemmer som finder parkering over for stikveje problematiske, også parkering ved hjørner
hindre udsyn osv. Bestyrelsen henstiller hermed at man holder 8 meter fra hjørner, og evt. undersøger om
man kan etablere parkering på egen grund hvis plads forholdene ud for indkørsler og stikveje er meget
trange.
Jeanet foreslog oprettelse af en lukket Facebook gruppe for at forbedre kontakten mellem medlemmerne,
Ved at bruge en lukket gruppe kan kun foreningens medlemmer se hvad der bliver skrevet, forslaget blev
positivt modtaget selv om enkelte deltagere til generalforsamlingen ’ikke var på Facebook’. Jeanet vil
oprette gruppen og administrere medlemmerne som er interesserede. Facebook siden kommer til at hedde
GFHarevaenget når den er etableret.
En efterlyste kontakt til andre børnefamilier for etablering af legeaftaler osv. Vi opfordrer til at bruge vores
kommende Facebook gruppe.
Der blev spurgt om vej vedligehold, i skrivende stund er stykket mellem Høgevænget og Mågevænget ved at
blive retableret. Kommunen er i øvrigt i gang med at vedligeholde kloakkerne med at indlægge ’strømper’ i
de gamle rør, denne vedligehold betales via spildevandsafgiften.

Med venlig hilsen
p.b.v
Mikael Hauschultz
Der var et lille traktement efter generalforsamlingen.
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