Referat af generalforsamlingen d. 21.3.2013.

29 stemmeberettigede var til stede.

Forsamlingen holdt et minuts stilhed for at mindes afdøde medlemmer.

Jens Aarby blev valgt til dirigent.

1. Valg af referent
Britta Olsen blev valgt.

2. Bestyrelsen beretning:
Vi fik 4 nye medlemmer – Elin Bing i nr. 36, Mona Jensen i nr. 17 – senere nr. 8, Ninna Birlund i nr. 17
og Flemming og Jeanette Falster i nr. 27. Velkommen til dem.

Vi tog det nye ventelistesystem i anvendelse. Der var inviteret til åben lodtrækning i teltet, og den trak
en del medlemmer.

Endelig kan vi indtil videre lukke sagen om muren. Raftehegnet ved nr. 18 blev efter store diskussioner
opsat, og det virker meget solidt. Vi måtte betale mere, end vi havde påregnet og aftalt med HF
Strandhøj, som i mellemtiden havde skiftet formand. Denne havde fået indtryk af, at sagen var ude af
verden, og derfor begyndte det hele forfra.

Indkøb og nyanskaffelser: Vimpel, flere borde til terrassen ved telt og festplads, stillads til teltopsætning,
punkterfri hjul til trillebøre, 2 nye trækvogne (med tak til R98) samt andre småting. Desuden er traktoren
blevet repareret og serviceret for et større beløb.

Vore naboforeninger HF Kløvermarken og HF Kløverblomsten havde begge 100 års fødselsdag og blev
betænkt med en opmærksomhed fra vores forening.

Formanden var til kongres i Århus. Der blev vedtaget en del ændringer til vurderingsreglerne. De nye
regler tilgår vurderingsudvalget via den diskette, der skal bruges ved vurdering. Desuden vedtoges, at to
navne på kontrakten kun kan forekomme, hvis de har samme adresse. Endvidere er det nu blevet tilladt
at overdrage sin have i levende live i lige linje. Vi synes, at det er godt, at man omsider har slækket lidt
på den meget stramme måde, vi skulle efterleve overdragelsesreglerne på. Det vil sikket også befolke de
lidt øde haver igen.

På kongressen blev der endvidere talt en del om kloakering, som alle er enige om er uafvendelig og kun
et spørgsmål om tid. Desuden var der stor debat og utilfredshed med de forholdsvis store lejestigninger,
der er kommet i kølvandet på den nye lejekontrakt.

Et eksemplar af referatet fra kongressen kan lånes hos bestyrelsen.

Vi kan glæde os over, at vi hverken fik syndflod eller tørke. Engen var igen til at bevæge sig på uden
gummistøvler. Vi havde kørt ekstra jord ud på det første stykke og efterfølgende tilsået det for at
afhjælpe det værste søle. Vi kan også glæde os over, at der på Kløvermarksvej er etableret et par
trafikdæmpninger i vores nærhed, og at vi indtil videre ikke har oplevet indbrud som i vore
naboforeninger.

I det hele taget bød 2012 ikke på de meget store udfordringer. Vi havde lidt diskussion i forbindelse med
to vurderinger, men problemerne blev løst uden Kreds 1´s indblanding. Det er ofte utilstrækkeligt
kendskab til vurderingsreglerne, der får sælger til at klage. I den forbindelse kan vi oplyse, at en
vurdering nu både kan ankes af køber, sælger og forening.

Vi havde enkelte restancer, der er blevet berigtiget og nogle haver, der efter vores mening ikke blev
passet i tilstrækkeligt omfang. Dog alt i alt hvad man må forvente af evige småproblemer.

Vi har for første gang i år kunnet udsende lejeopkrævninger, indkaldelser mm. elektronisk og derved
spare foreningen for porto. Ca. halvdelen af medlemmerne sagde ja tak til den elektroniske løsning. Vi
fortsætter med almindelig postudbringning til de medlemmer, der måtte ønske dette.

Harald og Inger i nr. 25 vandt årets havepræmie – endnu en gang tillykke.

Desværre forlod vores sekretær posten sidst på sæsonen pga. af stort arbejdspres. Vi har været meget
glade for at have Kirsten i bestyrelsen, og vi var kede af at måtte sige farvel. Tak for et stort stykke
arbejde.

Der var petanque, loppemarked, muntert køkken og røgning; festudvalget holdt pinsemorgen, Sct. Hans
aften og familiedag, men måtte desværre aflyse sommerfesten. Tak for alle anstrengelserne til de
implicerede. Det er vigtigt, at vi har disse samlende arrangementer og ser gerne mange flere.

Vores tillidsfolk har udført deres respektive hverv til stor tilfredshed. Det er befriende, at bestyrelsen ikke
skal tænke ret meget på disse opgaver; de udføres af de valgte til punkt og prikke. Mange tak.

Vi har desværre ikke haft stunder til at mødes i Jubilæumsudvalget, men det vil vi råde bod på i år. Vi er
nødt til at komme i gang med de planer, vi foreløbig har lagt. Vi opfordrer specielt vore ældre

medlemmer til at se gemmerne efter for fotografier og andet, der vil kunne bruges enten til en udstilling
eller til den bog, vi planlægger som en fortsættelse af den, der blev udgivet for 25 år siden.

Beretningen affødte en mindre debat om muren. Formanden pointerede, at alt vedr. dette emne var
blevet lagt frem på generalforsamlinger og i bestyrelsesreferater. At det er ærgerligt, at foreningen skal
bruge penge på sagen, er alle enige om, men dog uafvendeligt af mange grunde. Forslag om at vælte
resten af murene blev afvist. Forslag om at afstive murene med jerndragere vil blive undersøgt.

Debat om cykling i havegangene: Flere mente, at der blev kørt for hurtigt og hensynsløst. Formanden
mindede om, at det blev vedtaget i 2011, at cykling skulle være tilladt, så indtil det atter vedtages, at det
skal være forbudt, er det sådan. Dog må man forvente, at der cykles efter forholdene, og dvs. langsomt
og hensynstagende.

Formanden bekræftede, at vurderingsudvalget er forsikret.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Årsregnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet og svarede på enkelte opklarende spørgsmål. Bl.a. koster det, at
sæsonen er udvidet med oktober måned.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Godkendelse af budget.
Evt. overskud vil blive overført til afholdelse af Rosens 100 års fødselsdag i 2016.

Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag – udgår.
6. Valg:
Formand Berit Dichmann genvalgt.

Kasserer John Jaurnow nyvalgt.

Sekretær Jens Aarby nyvalgt til denne post.

Medlem Britta Olsen genvalgt.

Suppleant Henriette Hutters nyvalgt

Suppleant Susan Lindsby nyvalgt.

Der var desuden genvalg på alle nedenstående poster:

Bilagskontrollant Casper Rasmussen

Bilagskontrollant Pernille Møller

Bilagskontrollantsuppleant Lillian Duus

Vurderingsmand Henrik Sommer

Vurderingsdame Mie Jensen

Vurderingsmand Dennis Hoffensetz

Vurderingssuppleant Kirsten Zwick

Pladsmand (Harald Hanssen)

Skraldemand (Dennis Hoffensetz)

Engmand (Morten Birlund)

Toiletdame (Lillian Duus)

Rør- og vandmænd (Harald Hanssen og Jack Jønsson)

Flagpar (Mie Jensen og Claus Høyer)

Følgende udvalg er åbne og alle kan melde sig:

Festudvalg: Stella Sommer, Lotte Hoffensetz, Henrik Hansen, Mie Jensen

Jubilæumsudvalg: Berit Dichmann, Claus Høyer, John Jaurnow

Loppeudvalg: Kirsten Hoffensetz og Berit Dichmann

Hjemmeside (Claus Høyer og Kenneth Hoffensetz)

Berit sluttede generalforsamlingen af med at overrække en lille erkendtlighed til Sine Pedersen, afgået
kasserer, og Kirsten Hoffensetz, afgået sekretær, som tak for deres store arbejde i bestyrelsen igennem
5 sæsoner. Forsamlingen bifaldt med klapsalver.

Dirigenten takkede for en god generalforsamling, der sluttede kl. 19.25.
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