Kære medlemmer i HF Rosen
Vinteren er ved at ebbe ud og foråret er startet i følge
kalenderen.
Så nu er der ikke længe til at havesæsonen starter.

GENERALFORSAMLING
Haveforeningens udfordring er forsamlingsforbuddet. Det medfører, at vi ikke
kan afholde generalforsamlingen på nuværende tidspunkt, som vi plejer.
Kan generalforsamlingen udskydes?
Det korte svar er ja.
Foreninger der ikke er forpligtet til at offentliggøre deres regnskab, handler
ikke i strid mod loven. Samtidig findes der dompraksis på, at foreningen i en
ekstraordinær situation godt kan afvige fra dens vedtægter og afholdelse af en
generalforsamling.
Må generalforsamlingen afholdes digitalt?
Som udgangspunkt er svaret nej til en digital generalforsamling, da det
kræver, at generalforsamlingen har truffet gyldig beslutning om, at fremtidige
generalforsamlinger kan afholdes digitalt.
En digital generalforsamling vil også besværliggøre den demokratiske proces
for havelejere, der ikke er IT-kyndige!

Forhold der skal overvejes for at afholde en sikker generalforsamling i
HF Rosen:
•

Kan vi afholde en forsvarlig GF, hvor der er den nødvendige afstand
mellem deltagerne ?

•

Er der medlemmer der udelukkes fra den demokratiske proces på grund
af karantæne ?

•

Er der mange medlemmer der slet ikke dukker op på grund af risiko for
smitte ?

•

Der er ingen forhold i foreningen, hvor der kræves GF beslutning for at
hindre skade på bygninger og værdier!

•

Foreningens regnskab er ikke kritisk ! og kan vedtages eller afvises på
et senere tidspunkt.

•

Er det bedre at udskyde generalforsamlingen måske 3 måneder og
afholde den i god ro og orden, fremfor at afholde den med overvejende
fuldmagter uden, at der har været ført en ordentlig demokratisk debat?

Bestyrelsen følger nøje udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen og
beslutter på den baggrund, hvornår vi kan afholde en
generalforsamling.
Regnskab og budget er udarbejdet på de bestyrelsesmøder der
er afholdt henover vinteren og derfor allerede klar.
Vedhæftet kan du se bestyrelsens udkast til regnskab. Grundet covid er
det endnu ikke revideret. Det bliver det selvfølgelig inden
generalforsamlingen.

Hent udkast til regnskab

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Foreningsarbejde finder sted den sidste søndag i
måneden kl. 10-12
I april og september er alle deltagende, og vi går først
fra foreningsarbejdet når alt er færdig gjort.
Datoer for foreningsarbejde og containere
•

Storskrald i påsken ankommer d. 31.3 (bemærk dagen før sæsonstart,
ingen parkering på afspærringen fra tirsdag d. 30.3)

•

Foreningsarbejde 25. april (Telt op og grøn container ankommer d.
22.4.)

•

Foreningsarbejde 30. maj (grøn container ankommer d.27.4)

•

Foreningsarbejde 27. juni (grøn container ankommer d.24.6.)

•

Foreningsarbejde 25. juli (grøn container ankommer d.22.7)

•

Foreningsarbejde 29.august (grøn container ankommer d.26.8.)

•

Foreningsarbejde 26.september (grøn container ankommer d.23.9.)
sidste gang i sæsonen.

•

Storskrald ankommer d. 30.september

Der kan opstå ændringer, hvis ikke det er muligt at få
container fra kommunen.
Husk! Ingen parkering fra kl. 18.00 onsdagen før
containeren ankommer.

VANDMÅLERE ER MONTERET

Vandmændene har være ude og sætte
vandmålere på. Der er naturligvis ikke åbnet for
vandet endnu, vi må lige vente på, at der ikke
mere er nattefrost.
Vi regner med, at der bliver åbnet
omkring 1.april.
I den forbindelse bedes I alle kontrollere at I har
fået lukket alle vandhaner.

OPDATERET KONTAKTLISTE

Der er vedhæftet en opdateret kontakt liste kun til internt brug.
Den kan om nødvendigt udprintes som PDF.
Hvis jeres oplysninger ikke er korrekte så vend venligt tilbage !

Hent ny kontakt liste

KLOAKERINGSUDVALG

Tidspunktet for at vores forening skal kloakeres rykker nærmere.
I den forbindelse skal vi til at forberede os bedst muligt på dette.
Der vil helt sikkert opstå problemstillinger og udfordringer vi skal forholde os til.
Bestyrelsen efterspørger derfor medlemmer, der kunne have lyst til at indgå i
kloakeringsudvalg og hjælpe med denne opgave.

PLADSMAND
Vi ved allerede nu, at vi på den kommende generalforsamling desværre skal
finde en ny pladsmand.
Så hvis der er nogen, der har mod på at påtage sig denne vigtige tillidspost er
der mulighed for dette.

INDBRUD
Vi har heldigvis været forskånet for
indbrud og hærværk i
vintersæsonen.

INFORMATION FRA SKADEDYRSENHEDEN I
KØBENHAVNS KOMMUNE
I forbindelse med den nye sæsons opstart har vi modtaget følgende
information og vejledning.
For anmeldelser af rotter og information i øvrigt. http://www.kk.dk/rotter
Yderligere informationer kan findes på SVANAS hjemmeside,
på: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66853/ROTTE_smitterisiko_A4.pdf

Vi glæder os til at se jer i den nye 2021 sæson.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
HF Rosen

