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Referat fra Generalforsamling 2018
Foreningens ordinære generalforsamling
Blev afholdt i Hollænderhallens mødelokale 3 - 4
mandag den 30. april
Dagsorden:
1. Indledning
Som indledning så vi filmen ”En by bevares” om by bevaring i Dragør af Povl Abrahamsen, filmen
viser hvordan specielt den gamle by er opbygget og bevaret gennem tiderne.
2. Valg af dirigent
Preben Henningsen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og fandt generalforsamlingen
lovligt indvarslet. Generalforsamlingen repræsenterede i år 20 parceller.
3. Beretning
a. Formand
Der er i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt en bestyrelsesfest. Da vi nærmede os vinter
tiden, fandt bestyrelsen ud af at vores hidtidige aftale om sne fejning ikke var aktiv som forventet,
efter henvendelse til flere firmaer fik vi lavet en midlertidig aftale med Bo Kratholm, som udførte
arbejdet da sneen endelig kom. Heldigvis har der været meget få sne dage i det forløbne år, det blev
aftalt at vi på kommende generalforsamling tager stilling til den fremtidige aftale med Bo.
Der har været afholdt Generalforsamling i hjertestarter lauget, hvor driften forløber planmæssigt,
vores årlige udgift til de 3 hjertestartere udgør 5 kr. pr parcel pr. år.
I forbindelse med nye regler for vores bankforbindelse hos BankNordik, skulle hele bestyrelsen
indgive deres personlige oplysninger desuden. Desuden skulle foreningens forretning godkendes.
Dette har givet en del papir arbejde i det forløbne år. Vi kan nu beholde vores konti aftaler i banken.
Fastelavn blev afholdt med 53 voksne og 18 børn, en meget fin deltagelse.
Der har været lidt udskiftning i bestyrelsen de forløbne år da Leif valgte at forlade bestyrelsen, blev
suppleant Jeanette valgt.
Op til generalforsamlingen har vores mangeårige kasser Tonny Bengtson valgt at trække sig fra
posten, Tonny blev suppleant i bestyrelsen 1984 og bestyrelses medlem i 1986, i året 1997 overtager
han kasserer posten. Bestyrelsen takker for et langt og aktivt arbejde for foreningen.
Også Asger Djørup forlader bestyrelsen sammen med Birthe Djørup som revisor da de fraflytter
foreningen.
b. Kasserer
Kasseren fremlage regnskabet for 2017, regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der blev på generalforsamlingen sidste år påpeget en mindre fejl i regnskabet for 2016, Det
korrigerede regnskab fra 2016 blev gennemgået og godkendt og kunne tages med hjem af de
fremmødte. Resultatet for 2016 er uændret i forhold til det oprindelige regnskab fra 2016.
4. Valg til bestyrelsen
a. Kasserer, Jeanette Brøgger blev valgt
b. Næstformand, Maria Monberg blev valgt
c. Bestyrelsesmedlem Kenneth Luxhøi blev valgt
d. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter,
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Hans Larsen og Nicolai Holm Kongensgaard blev valgt.
e. Valg af revisorer: Margot Nielsen og Kaj Petersen blev genvalgt.
f. Valg af revisorsuppleant. Tonny Mikkelsen blev valgt.
5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde modtaget tilbud om sne fejning fra Bo Kratholm, med forskellige
finansieringsmuligheder. Det blev besluttet at foreningen betaler et fast årligt beløb, uanset om der
kommer sne eller ej, Der var mulighed for også at få saltet i forbindelse med fejning, men prisen
herfor var høj og generalforsamlingen valgte løsningen med kun snefejning.
Beslutningen var enstemmig.
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet nogen forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag på kr. 0.- blev vedtaget, set i lyset af at prisen for sne fejning nu ligger
fast, og at foreningens beholdning hermed kan afholde de forventede udgifter.
8. Eventuelt.
En del medlemmer har fundet hundelorte i plastikposer på deres parceller, medlemmerne opfordres til
at gøre folk opmærksomme på problemet, hvis de ser det.
Nogle medlemmer kunne godt tænke sig at lære noget om hjertestartere, enten på næste
generalforsamling, eller et kursus. Vær opmærksom på at der jævnligt afholdes disse kurser i
Wiedergårdens aktivitetshus se også http://www.dragoerhjertestarterlaug.dk/ kode til vores
hjertestarter skabe er 2791.
Foreningen har forskelligt udstyr til at rense kloakker på egen grund -split til store kloakker, -ny
snurretop til mindre kloakker, samt udstyr til fedt brønd. Udstyret kan lånes hos formanden.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
Med venlig hilsen
p.b.v
Mikael Hauschultz
Der var et lille traktement efter generalforsamlingen

P.S. Der er indkommet en forespørgsel til bestyrelsen, hvorfor vi gør opmærksom på at hønsehold i
foreningen skal overholde de i Dragør kommune opstillede regler se:
https://www.dragoer.dk/borger/flyt-byg-og-bo/din-bolig/hoensehold/
Specielt skal hønsegården placeres mindst 2.5 meter fra skel ($ 2 stk 3) og må ikke give anledning til
støj eller lugt gener ($ 2 stk 1 og stk. 4).
Vi skal opfordre medlemmerne til at studere reglerne nøje hvis man enten har eller påtænker at
etablere hønsehold.
Fra formandens egen erfaring med hønsehold kan nævnes at der jævnligt i de år vi havde høns har
været besøg af rotter med tilhørende besøg af rottefænger og efterfølgende gennemgravning af haven
for at fjerne rottegangene. Vi har nu afskaffet hønsene.
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