Haveforeningen Søvang

Generalforsamlingen 21. april 2018
Vi starter mødet kl. 10.00 i klubhuset, Sylbækvej 38.
Husk der er morgenbrød og kaffe for de morgenfriske fra kl. 9.00
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Referat fra sidste generalforsamling i oktober 2017
3) Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.
4) Årsregnskab 2017 med revisionsprotokol til godkendelse.
Kassereren aflægger beretning.
Kassereren fremlægger budget for 2018.
Under budget stiller bestyrelsen forslag om:

- Vinterskrald ordning gælder alle.
- Test med knust granit på flagvej
- Renovering af fælleshus.
- Ny havetraktor.
- Budget til legeplads.
- Forbedring af første parkeringsplads.
- En brændeovnsgruppe, der skal udarbejde forslag til efterårets generalforsamling.

5) Indkomne forslag sendes ud en uge før generalforsamlingen.

- Vedtægtsændringer fra bestyrelsen
- Fasanvej rettes til og får en ny belægning med ral (eller lignende) Anna og David have 59

Marcella, Gitte 30, Mariann 60

Pladsen vest for duehuset (fra stenen og hen til søvej) gøres fri for parkerede biler i
sommerperioden – Marie have 68.
- Alle biler uden nummerplader skal fjernes fra haverne inden 1. juli. Bestyrelsen.

6) Valg af formand.
Jesper have 45 - modtager genvalg for et år.
7) Valg af kasserer
Dorte have 66 – modtager ikke genvalg.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige år.
Jon have 55 er på valg – modtager genvalg
Inger have 12 er på valg – modtager ikke genvalg
Claus have 1 – modtager genvalg
NB: Mads Bishoff ønsker at træde ud af bestyrelsen. Den første valgte suppleant tager
hans plads efter valget på generalforsamlingen.
9) Valg af revisor.
Valg af interne revisorer:
Chresten Torp, have 43
10) Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen (Chresten have 43, Peter 65b, Silke 9)
11) Eventuelt.
Generalforsamling afvikles på maksimalt 4 timer. Efter generalforsamlingen er foreningen
vært for en øl og en lille forfriskning.
Vel mødt
Bestyrelsen

