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HAREVÆNGET
BEMÆRK KONTINGENT BETALING PÅ NÆSTE SIDE!!!

Til medlemmerne af
GF Harevænget

Dragør den 24. april 2019

Referat fra Generalforsamling 2019
Foreningens ordinære generalforsamling
Blev afholdt i Hollænderhallens mødelokale 3 - 4
mandag den 8. april
Dagsorden:
1. Indledning
Som indledning havde vi Hans Larsen som levende fortalte om ’Dragør Sangforening’.
Med som faneholder havde han Michael som holdt fanen under foredraget.
Sangforeningens udfoldelser blev vist på DVD.
2. Valg af dirigent
Preben Henningsen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og fandt
generalforsamlingen
lovligt indvarslet. Generalforsamlingen repræsenterede i år 21 parceller.
3. Beretning
a. Formand
Der var i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder, bestyrelsen har en del nye medlemmer, og startede året
med at se på hvilke opgaver bestyrelsen fremadrettet skulle arbejde med.
- Bestyrelsen har startet arbejdet med at undersøge mulighederne for at etablere hastigheds dæmpende
foranstaltninger på Harevænget. Tonny Mikkelsen fortalte mere om mulighederne og kontakten til kommunen.
Bestyrelsen er endnu ikke klar med et konkret forslag og vil arbejde videre med emnet i næste periode. Det
forventes at foranstaltningerne skal finansieres af foreningen.
- Formanden har fået et par nye (meget tidskrævende) fritids interesser og har derfor ønsket at blive ordinært
bestyrelsesmedlem, dette er afspejlet i forslag til ny formand.
- Snefejning har for første gang været baseret på et fast årlig beløb, dette har bestyrelsen været meget glade for,
selvom at det kun har været nødvendigt at feje sne omkring 3 gange i løbet af vinteren.
- Foreningen har nu i 2 år ikke opkrævet kontingent, hvilket er lidt usædvanligt. Foreningens kasse er bevist
reduceret, men i år bliver det nødvendigt igen at opkræve kontingent.
- Der er afholdt fastelavn i år med rekord mange idet der var 69 voksne og 24 børn. Igen i år var præmierne
gavekort til Dragør Bio, som foreningen dermed også støtter.
- bestyrelsen nåede ikke at holde den årlige bestyrelsesfest. I stedet havde festudvalget tænkt stort, og foreslået
en vejfest. En kok er reserveret til 24/8 2019. Da vi tænker at foreningen står for de faste udgifter, er vejfesten
sat under ’Forslag fra bestyrelsen’.
b. Kasserer
Kassereren fremlage foreningens regnskab for 2018.
Jeanette nævnte at med det det forventede årlige udgifter for 2019 var det nødvendigt i år at kræve kontingent
betaling.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Kassereren meddelte at ejendomsmægler gebyret er forhøjet fra 250 til nu 500 kr.
Desuden meddelte kassereren at kassebeholdningen er nedlagt og alle fremtidige transaktioner foregår
elektronisk.

4. Valg til bestyrelsen

Bestyrelse:
Kenneth Luxhøi
Formand
Mågevænget 60
℡ 61 20 87 40
2791 Dragør

Jeanette Brøgger
Kasserer
Harevænget 32
℡ 50 55 81 84
2791 Dragør

Maria Monberg
Næstformand
Stubvænget 13
℡ 20 71 60 12
2791 Dragør

Mikael Hauschultz
Bestyrelsesmedlem
Harevænget 73
℡ 21 61 63 77
2791 Dragør

Pia Holmgård
Bestyrelsesmedlem
Harevænget 29
℡ 60 74 33 48
2791 Dragør

Nicolai H.K
Best. Suppleant
Harevænget 46
℡41193021
2791 Dragør

Hans Larsen
Best. Suppleant
Harevænget 77
℡ 28 35 44 98
2791 Dragør
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Formand: Kenneth Luxhøi blev valgt
Bestyrelsesmedlem: Pia Holmgård blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Mikael Hauschultz blev valgt
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Hans Larsen blev genvalgt
Nicolai H.Kongensgaard blev genvalgt
e. Valg af revisorer: Tonny Mikkelsen blev valgt samt, Kaj Petersen blev genvalgt.
f. Valg af revisorsuppleant: Margot Nielsen blev valgt
5. Forslag fra bestyrelsen
1. Bestyrelsen foreslog at foreningen afholder en vejfest 24/8 2019 hvor forening står for de
faste udgifter, deltagerne betaler for mad og medbringer selv drikke.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og medlemmerne opfordres til at reservere dagen i deres kalender. Der
er allerede reserveret en kok som vil stå for maden, som bl.a. inkluderer helstegt pattegris. Nærmere detaljer vil
blive udsendt senere.
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
a. Der er ikke indkommet nogen forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
a. Bestyrelsens forslag på kr. 400.- blev godkendt, alle 21 parceller stemte for.
Girokort udsendes IKKE og betaling foregår via bank konto
BANKNORDIK 6508 3052983249
Eller til kasseren Jeanette Brøgger på mobilepay 5055 8184
dato for indbetaling senest d. 1/7-2019
Venligst påfør adresse ved indbetaling.
8. Eventuelt.
- Under eventuelt blev der diskuteret omkring beplantningen mod Hartkornsvej. Beplantningen blev på
foreningens foranledning beskåret den til ca. 1.8m højde for et par år siden. Kommunen har efterfølgende igen
beskåret beplantningen hvilket et medlem fandt yderst irriterende. Medlemmet ønsker den store beplantning
tilbage som dæmper indblik og støj. Andre medlemmer har derimod et ønske om at beplantningen ikke
kommer over 1.8m og ønskede en tættere beskæring. Bestyrelsen vil prøve at kontakte kommunen for at høre
om man evt. kan differentiere beskæringen fremadrettet.
- Et medlem spurgte til den nye meget grove asfalt som var lagt omkring regn dækslerne, og som i nogle
tilfælde forhindrede vandet i at løbe. Det blev meddelt at kommunen vil lave denne belægning om.

Med venlig hilsen
p.b.v
Mikael Hauschultz
Der var Smørebrød med drikkevarer efter
Generalforsamlingen, hvor vi tillige hørte Dragør Sangforening på DVD.
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