
Referat af ordinær generalforsamling HF Rosen 31.3.22

Der var 21 haver repræsenteret.
Sine (formanden) bød forsamlingen velkommen.

1. Valg af dirigent.
Dorte fra have 643 blev valgt.
Dorte konstaterede at indkaldelsen var rettidigt udsendt. Der var en tilføjelse til
dagsordenen - festudvalg/sociale aktiviteter. Dette blev punkt 11.

2. Valg af referent.
Mie fra have 651 blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning.
Sine læste beretningen op (denne er vedhæftet dette referat samt sættes op i
skabet sammen med dette referat).
Der er ny aftale med et kloakfirma om, hvor de holder, når de tømmer vores fælles
tank, så hækkene ikke bliver brændt af. Henrik holder øje med dette.
I forhold til den kommende kloakering: der bliver en fælles pris for alle
haveforeningerne i kommunen, således at vi ikke skal betale ekstra for at ligge
ovenpå en giftgrund. Vi får lagt rør ind til soklen og hvert havelod har der efter pligt
til at tilslutte sig. Prisen er stadig usikker.
Berit (have 661) spurgte endnu engang om, hvorfor der står i indkaldelsen og
vedtægter, at forslag skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før
generalforsamlingen. Tidligere har dette været 8 dage, og Berit mener ikke, at
generalforsamlingen har besluttet at ændre dette. Bestyrelsen undersøger dette
nærmere.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Årsregnskab.
Casper gennemgik det udsendte regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Fastansættelse af haveloddenes andel i foreningskapitalen.
Caper gennemgik udregningsmetoden for foreningens kapital og baggrunden for at
vi hvert år skal vedtage en foreningsmæssig værdi til fordeling.
I år er det 5741,- kr.
Fastansættelsen blev enstemmigt vedtaget.

6. Godkendelse af budget.
Casper gennemgik budgettet og sammenlignede med vores tidligere budget.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.



7. Forslag til generalforsamlingen
Bestyrelsen havde et ændringsforslag til §6 i vores ordensregler:

Nuværende §6:
“1. bestyrelsen er ved opslag bemyndiget til med 14 dages varsel at indkalde til
foreningsarbejde 4 gange årligt. Ved udeblivelse betales et gebyr på 500 kr. pr.
gang, der dog ikke fritager for fremmøde, jf. vedtægternes §10.2. Medlemmer over
75 år har ikke pligt til at møde.
2. Kun medlemmer i HF Rosen, kan deltage i foreningsarbejde.”

Ændringsforslag:
§6.1 er det samme
§6.2 foreslået ændret til:
Kun medlemmer eller personer med tæt tilknytning til medlemmer i HF Rosen, kan
deltage i foreningsarbejde.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget - §6 ser derfor således ud:
§6.

1. Bestyrelsen er ved opslag bemyndiget til med 14 dages varsel at indkalde til
foreningsarbejde 4 gange årligt. Ved udeblivelse betales et gebyr på 500 kr.
pr. gang, der dog ikke fritager for fremmøde, jf. vedtægternes §10.2.
Medlemmer over 75 år har ikke pligt til at møde.

2. Kun medlemmer eller personer med tæt tilknytning til medlemmer i HF
Rosen, kan deltage i foreningsarbejde.

8. Valg til bestyrelse og tillidsposter.
Følgende blev enstemmigt valgt:

Bestyrelse:
Formand: Sine Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Peter Fredskilde
Bestyrelsesmedlem: Claus Høyer
Bestyrelsessuppleant: Jeanette Falster
Bestyrelsessuppleant: Alberto Cordova-Tvarnø
Bestyrelsessuppleant: Storm Mortensen

Tillidsposter:
Bilagskontrollant: Berit Dichmann
Bilagskontrollant: Mogens Henze
Vurderingsdame: Mie Jensen
Vurderingsmand: Dennis Hoffensetz
Vurderingsmand: Kenneth Hoffensetz
Pladsmand: Nicolai Wismann
Skraldemand: Henrik Bayer (alle former for skrald)
Engmand: Pernille Fich og Nicolai Wismann



Toiletdame: Lone Gullberg
Rør- og vandmænd: Kenneth Hoffensetz og Dennis Hoffensetz -DER SKAL VÆRE FRI
ADGANG TIL VANDMÅLERNE FRA MEDIO MARTS OG FRA MEDIO OKTOBER. HUSK
OGSÅ ENGSTYKKERNE. VED FÆLLESARBEJDE HUSK AT RENSE
E N G S T Y K K E R N E . H O N N O R A R E T T I L VA N D M Æ N D TA G E S O P T I L N Æ S T E
G E N E R A L F O R S A M L I N G .

Flag: Mie Jensen og Claus Høyer
Hjemmeside: Claus Høyer
Teltmand: Henrik Bayer

9. Debat om opsparing til kloakering mm.
Der var spørgsmål til prisen på, hvad det vil koste, at få lagt nye vandrør -
Generalforsamlingen ønsker, at der til næste generalforsamling ligger nogle konkrete
overslag over forventede priser, da dette er et bedre grundlag for at tage stilling til, om
foreningen skal begynde at spare op til fællesudgifter forbundet med kloakeringen -fx
tilslutning af fællestoiletterne ved Engen. Muligheden for at etablering af fibernet, når
gravearbejdet er igang, blev også nævnt som en mulighed.

10. Debat omkrisig engen.
Der var ingen konkrete forslag til, hvad der skal ske på engen, udover det vi allerede har
besluttet på forrige års generalforsamling.

11 . Deba t om soc ia l e ak t i v i t e t e r.

Claus Høyer havde udarbejdet et forslag til sociale aktiviteter, hvor han er tovholderen
gennem hele sæsonen. Der er tale om følgende aktiviteter:

1. Pinsemorgen -søndag den 5.6
2. Set. Hans -torsdag 23.6
3. Fælles grillaften/eftermiddag -lørdag 9.7
4. Røge- og vaffeldag -lørdag 6.8
5. Kagekonkurrence -søndag 28.8

Hvis man har lyst til at give en hånd med til afvikling af disse aktiviteter, henvender Ijer i
H a v e 6 5 1 .

Det er selvfølgelig enhver frit for at arrangere en social aktivitet, hvis man har lyst.

Re fe ren t M ie Jensen

Amager d. */.s. 32
Formand Sine Pedersen Dirigent Dorte L. Bang

Amager d.Amager d.


