www.gfharevaenget.dk

Grundejerforeningen

www.facebook.com/groups/gfharevaenget/

HAREVÆNGET
Til medlemmerne af
GF Harevænget

Dragør den 15. juni 2017

Referat fra Generalforsamling 2017
Foreningens ordinære generalforsamling
blev afholdt i Hollænderhallens mødelokale 3 - 4
onsdag den 5. april
1. Indledning
Som indledning havde vi Per Harris fra Hovedstadens Beredskab. Per fortalte levende om
omstruktureringen fra 86 til 20 brandvæsner i Københavns området. Under den forhøjede vandstand 4
jan 2017 havde man haft god brug for det nye samarbejde bl.a. med hjælp fra Frederiksberg, Østerbro
og Tårnby. Ved udlægning af water tubes havde man undgået oversvømmelser både ved Museet i
havnen og ved Søvang syd. Hermed en stor tak til Per for foredraget.
2. Valg af dirigent
- Der blev først afholdt et minuts stilhed for C. B. Svitser, Gregers Gregersen og Bent Tømming.
- Preben Henningsen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og fandt generalforsamlingen
lovligt indvarslet. Generalforsamlingen repræsenterede igen i år 22 parceller, foreningen har i alt 74
parceller.
3. Beretning
a. Formand
- Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder.
- Bestyrelsen har fundet lokalplanen med supermarked på Møllevej i orden og ikke haft nogen
indsigelser til denne. Et par skitser blev vist som en del af beretningen.
- Der har igen været problemer med at indkræve af kontingent. Alle indbetalinger kom dog på plads.
- I forbindelse med nytåret er der modtaget en klage fra Kastaniegårdens hestepension på Rytterager.
Den voldsomme brug af fyrværkeri har været til stor gene for hestene. Medlemmerne skal være
opmærksomme på, at det ifølge fyrværkerilovgivningen ikke er tilladt at fyre af under 100m fra
dyrehold, i praksis en stor del af vores grundejerforening.
- I årets løb har Andreas valgt at forlade bestyrelsen Pia har overtaget posten. Jeanet stiller ikke op
ved valget da hun er fraflyttet foreningen. Der skal hermed siges tak for deres indsats.
- 26 feb 2017 blev der afholdt vores årlige fastelavns tøndeslagning. Der var mange tilmeldinger via
MobilePay, og vi vil fremadrettet både bruge denne metode samt ved tilmelding. Som noget nyt fik
alle betalende et mærke og mærkerne blev kontrolleret ved tønderne.
b. Kasserer
Regnskabet blev gennemgået, det blev påpeget at rykker gebyrer var sat under udgifter, dette er
naturligvis en indtægt, efter denne præcisering blev regnskabet godkendt.
4. Valg til bestyrelsen
a. Formand Mikael Hauschultz blev genvalgt
b. Næstformand, Asger Djørup blev valgt.
c. Bestyrelsesmedlem, Pia Holmgård blev genvalgt
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d. Bestyrelsesmedlem, Leif Wartacz blev valgt
e. Valg af bestyrelsessuppleanter, Maria Monberg, Jeanette Brøgger og Hans Larsen blev
valgt.
f. Valg af revisorer. Margot Nielsen blev genvalgt og Kaj Petersen blev valgt.
g. Valg af revisorsuppleant, Birte Djørup blev valgt.
5. Forslag fra bestyrelsen
1. Ingen forslag.
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
a. Der er ikke indkommet nogen forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
Der opstod en længere diskussion omkring kontingent.
- Der har været lidt forvirring omkring at man sidste år ikke modtog et giro kort, men at der i stedet
sammen med referatet fra generalforsamlingen var anført en konto til bankoverførsel. Vi vil dog
fremover fortsat bruge denne metode.
- Der var ønske om at der hvert år skulle indbetales et fast beløb f.eks. 200 kr. Bestyrelsen var af den
opfattelse, at så længe vores potentielt største udgift er snerydning, som de sidste par år stort set ikke
har været foretaget, er det svært at fastsætte fast beløb. Bestyrelsen lovede at tage dette op på næste
bestyrelsesmøde. Der blev foreslået 200 kr. hvilket 7 stemte for, 13 stemte imod og 2 stemte blankt.
Bestyrelsens forslag på kr. 0.- for 2017 blev dermed vedtaget.
8. Eventuelt.
- Der var en del kommentarer til vores Facebook side.
* Der er kun ca 30 medlemmer i gruppen, denne bruges ikke til foreningens officielle
kommunikation, men til kontakt mellem medlemmerne indbyrdes. Foreningens officielle
kommunikation til medlemmerne foregår ved udeling af A4 papir i medlemmernes postkasser.
* En nævnte at deling af billeder er ulovligt, der blev gjort opmærksom på at de to ’indbruds tyve’ på
facebook siden var fra filmen ’Alene hjemme’, og ikke er alvorligt ment.
* Det skal være mere klart hvem der ejer siden og hvad den bruges til. Gruppens administratorer
tager dette op.
* Det undrede flere at opslag skulle godkendes af administratorerne, dette vil blive ændret.
* Jeanet vil udgå som administrator og blive erstattet af Jeanette Brøgger.
* En mente at Facebook link ikke skulle stå på foreningens breve. Bestyrelsen gjorde opmærksom på
at deltagelse i Facebook gruppen er frivillig.
- Flere medlemmer ønskede Nabo Hjælp mærkater for at gøre ubudne gæster opmærksomme på at vi
hjælper hinanden, bestyrelsen fremskaffer disse. Desuden anbefales at installere app’en ’Nabohjælp’
fra Det kriminalpræventive Råd på sin smartphone.
Med venlig hilsen
p.b.v
Mikael Hauschultz

P.S. Bestyrelsen har bemærket at der køres meget hurtigt i begge ender af Harevænget,
Vi skal opfordre til at vi alle hjælper med at holde farten nede.
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