
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Søvang 
 

Lørdag d. 7. maj 2005 kl. 10.00 
 
Lørdag d. 7-5-05 afholdtes der ekstraordinærgeneralforsamling i en dejlig formiddags sol på p-
pladsen foran vores fælleshus, hvor ikke mindre end 59 stemme berettiget medlemmer var mødt op. 
 
Formand Thomas Bruun startede med at byde alle velkommen og roste det flotte fremmøde, hvilket 
nok også er rekord i haveforeningens historie. 
Efter en kort introduktion om hvad der skulle ske, overtog bestyrelsesmedlem Mads Bischoff ordet 
for at læse de punkter op der skulle stemmes om.  
 
Punkt 1. 
Som omhandlede renovering af hele vandrørs nettet i haveforeningen. Mads Bischoff fremlagde et 
ca. budget kr. 700.000.00 og en finansieringsplan som viste at vi fremover ville stige kr. 530-630 
om året i årlig kontingent. Der var nogle der spurgte om der kunne betales kontant for denne opgave 
i den enkelte have, hvortil Mads svarede at det kunne man ikke, da det vil være for besværligt at 
administrere. 
Mads kunne oplyse at løbetiden på lånet ville være 20 år og ville blive optaget i den bank vi bruger 
nu nemlig Arbejdernes landsbank, Åbyhøj afd. 
  
Herefter gik vi til afstemning om igangsættelse af projektet.  
Resultatet af afstemningen fordelte sig således: for 52 imod 1 neutral 6. 
 
Punkt 2. 
Vedtægtsændring af § 11 stk. 2. 
Mads Bischoff lagde ud med at forklare hvad det præcist betød ”det der pro rata” og hvad det betød 
for det enkelte medlem og hvorfor det var nødvendig at ændre den paragraf i forhold til optagelse af 
lån og opnåelse af gunstige rentesatser på lånet. 
Der var nogle enkelte spørgsmål omkring dette som Mads hurtigt og præcist svarede på, ellers var 
der ikke den store tvivle omkring ændringen da det ligeledes var gennemgået minutiøst på den 
ordinærgeneralforsamling. 
 
Mads forklarede at det der skulle stemmes om var ændring af ordlyden i § 11 stk. 2 så den kom til at 
lyde således: 
 
Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til 
enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. 
 
Herefter gik vi til afstemning om vedtægtsændringen. 
Resultatet af afstemningen fordelte sig således for 49 imod 0 neutral 10. 
 
Formanden takkede for god ro og orden og hævede mødet. 
 


