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Til medlemmerne af                 Dragør den 1. juli 2021 

GF Harevænget 

 

Generalforsamling 2020/2021 og Sommerhygge 
Foreningens ordinære generalforsamling 

Bliver afholdt ved spærringen på Harevænget. 
(vi sætter telt op ligesom til sommerfesten i 2019) 

 

Lørdag d. 14 august kl. 14.00 
Dagsorden: 

1. Indledning 

• 24 deltagere var mødt = 18 parceller var repræsenteret. 

• Formanden bød velkommen og gennemgik baggrunden for at vi afholder GF i august og ikke i 

april som skrevet i vedtægterne. Det bundede naturligvis i Corona og de restriktioner der har 

været. Så ligesom de fleste andre foreninger, har vi valgt at afholde GF nu her hvor 

restriktionerne er ophævet. Det går indunder force majure / nødret og derfor kan vi godt 

afholde den i august i 2021. 

2. Valg af dirigent 

• Nicolai blev valgt til dirigent og konstaterede at GF var lovligt indkaldt og varslet med 

udgangspunkt i formandens forklaring om Corona/restriktioner. 

3. Beretning 

• Formand:  

• Først en stor tak til Michael som stoppede som formand ved seneste GF. 

• Vi har haft 2 udskiftninger i bestyrelsen. Pia har efter eget ønske trådt ud af bestyrelsen og 

Nicolai er trådt ind. 

• Hans som var suppleant, har ligeledes ønsket at træde ud som suppleant. 

• Beretningen bliver for de seneste 2 år 

• Vi lagde ud med en sommerfest hvor der var kæmpe opbakning. Hvilket vi naturligvis er 

meget glade for og påtænker at gøre dette til en tradition.  

• Vi afholdt ligeledes fastelavn og vanen tro var der også her stor opbakning. 

• Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder det første år og 3 i det seneste år. 

• Vi har i bestyrelsen kigget på omkostningerne og har foretaget følgende ændringer: 

• Vi har skiftet bank, da vi betalte alt for mange gebyrer for ingenting hos Bank 

Nordic. Nu er vi hos Danske bank og det har givet os en stor besparelse. 

• Så har vi droppet tilskuddet til formanden og kasseren på 1.000 kr. Det skulle 

dække internet og telefon. Men det mente vi ikke der var behov for længere. 

Vi har dog lavet et tilskud på 500 kr. pr. år til dækning af kaffe og kage til 

vores best.møder. 

• I 2019 havde vi en misforståelse ift. snedrydning, så her havde vi reelt set ingen ordning. Men 

heldigvis kom der ikke noget sne, derfor er udgiften sparet. Der er rettet op på dette og vi har 

igen en ordning ift. at rydde sne til vinter.  

• Vi har forsøgt at blive mere effektive ved at få indsamlet mail adresser samt i videst muligt 

omfang inddrive kontingent via mobilepay. Vi har de fleste med på denne ordning og vil 

naturligvis gerne have de sidste med også.  

Vi påtænker at lave en GF. Harevænget mailadresse, således at der bliver en officiel 
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mailadresse hvorfra vi sender mails til Jer. Så er der også større chance for at den ikke havner i 

spam filtret. 

• Vi har følgende punkter på agendaen for det kommende år: 

- Fortsat arbejde med hastighedstiltag på Harevænget. 

• Dette var der stor opbakning til og input til at vi bør kigge på kontingentet ift. 

at spare lidt op til at dække udgifterne til etablering af hastighedstiltag.  

- Opdaterer vores vedtægter – som på nogle områder er forældede. 

- Sommerfesten skulle gerne blive en tilbagevendende begivenhed – evt. sammen med 

GF. 

- Fastelavns arrangement kommer igen. 

- Desuden har vi talt om: 

• Loppemarked 

• Juletræsfest – julebanko eller noget i den stil. 

• Kasserer: 

- Kasseren gennemgik regnskabet og det blev godkendt uden kommentarer. 

• Der var et ekstra bilag vedlagt som viser hvor meget vi har sparet ved at skifte 

bank. 

4. Valg til bestyrelsen 

• Da vi ikke afholdt GF sidste år, var alle på valg. Nogle for 1 år og nogle for 2 år, angivet i 

parentes. 

• Formand: Kenneth Luxhøi – villig til genvalg (2 år) Genvalgt. 

• Næstformand Maria Monberg – villig til genvalg (1 år) Genvalgt. 

• Kasserer: Jeanette Brøgger – villig til genvalg (1 år) Genvalgt. 

• Bestyrelsesmedlem: Nicolai H.Kongensgaard – villig til genvalg (2 år) Genvalgt. 

• Bestyrelsesmedlem: Mikael Hauschultz – villig til genvalg (2 år) Genvalgt. 

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:  

Bestyrelsen foreslår Louise Vest – Valgt ind. 

Bestyrelsen foreslår Mads Bruun – Valgt ind. 

• Valg af revisorer: Ledig - Kaj Petersen – ønsker ikke genvalg. – Vibeke Trier Kongensgaard 

valgt ind. 

• Valg af revisorer: Ledig - Tonny Mikkelsen – valgt ind. 

5. Forslag fra bestyrelsen: 

• Foreningen fylder 60 år i 2022 – Bestyrelsen foreslår vejfest ligesom i 2019. 

- 2. pinsedag er den officielle dato – så temaet pinsefrokost ligger lige til højrebenet. 

- Der var enighed og opbakning til en pinsefest næste år. Festen bliver afholdt som vejfest med 

aktiviteterne for børnene og et telt ved afspærringen. Bestyrelsen går i gang med planlægningen. 

6. Indkomne forslag fra medlemmerne. 

• Ingen forslag kommet ind. 

 

 

7. Fastsættelse af kontingent. 

• Bestyrelsen foreslår 600 kr. i 2021- 30/9-2021. 

- Vedtaget – de 600 kr. skal hjælpe til med at dække udgifterne til vejfesten næste år. 

• Fra 2022 fast 400 kr. pr. år så vi undgår lignende situationer som under corona. 

- Vedtaget. 

8. Eventuelt.  
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• Niels Hjorth: Hjertestarterlauget lukker ned og der er sendt info og materiale til bestyrelsen ift. 

at man ønsker at GF. Harevænget overtager driften og vedligeholdelsen af de 3 hjertestartere 

der er i foreningen.  

- Bestyrelsen tager det op på første møde og vender tilbage. 

• Fortovet og dets beskaffenhed efter TDC har lagt fiber ned var oppe at vende. Flere parceller 

har allerede klaget til kommunen over arbejdet. Foreningen kontakter kommunen og prøver at 

lægge lidt ekstra pres på, så det bliver udbedret ASAP. 

 

  

 

Med venlig hilsen 

 

p.b.v  

Kenneth Luxhøi 
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