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Gennemførelse af generalforsamling 2020  

Godkendelse af formandens beretning 
 

Ja (sæt X) 
 

Nej (sæt X) 

Godkendelse af regnskab 2019 Ja (sæt X) Nej (sæt X) 
 

Godkendelse af budget 2020 Ja (sæt X) 
 

Nej (sæt X) 

 

Bestyrelsens forslag:      

Forslag 
1 

Der trækkes fra foreningens formue ca. kr. 500.000 og det 
tilbagebetalte beløb fra HOFOR anvendes (ca. kr. 180.000,-) i alt 
kr. 680.000,- til delvis betaling af nye brønde og vandmålere. 
Derudover omlægges og/eller optages nye fordelagtigt lån 
(forhåbentlig 0,5% rente) på Fælleshuset for det resterende 
beløb, ca. kr. 920.000,-. Kun de medlemmer, der har behov for 
specialløsninger, der koster over kr. 5.000,- på påregne at have 
en udgift. 
Bestyrelsen må trække forslaget, da forslaget kan ikke 
gennemføres, idet det for nuværende ikke er muligt at optage lån 
i Fælleshuset. 

UDGÅR 

Forslag 
2 

Der trækkes fra foreningens formue ca. kr. 500.000 og det 
tilbagebetalte beløb fra HOFOR anvendes (ca. kr. 180.000,-) i alt 
kr. 680.000,- til delvis betaling af nye brønde og vandmålere. 
De resterende kr. 920.000,- betales kontant fra medlemmerne i 
to rater på hver kr. 1.400,-, der opkræves til betaling 1. maj og 1. 
august 2020. 
Bestyrelsen: Ændres til: 
”… der opkræves til betaling 1. august 2020 og 1. februar 2021.”  

- I to rater, som i det oprindelige forslag.   
 

Ja (sæt X) Nej (sæt X) 

Forslag 
3 

Omlægning af lån 
Såfremt forslag 2 vælges frem for forslag 1, anmoder bestyrelsen 
om generalforsamlingens accept for, at bestyrelsen følger 
rådgivers anbefaling og omlægger det eksisterende realkreditlån 
på Fælleshuset til et mere fordelagtigt lån – forhåbentlig med en 
rente på omkring 0,5%. 
Bestyrelsen: Vil først være en mulighed, hvis foreningen får 
præciseret i vedtægterne, at medlemmer hæfter solidarisk.  
Tages op på en kommende generalforsamling 

UDGÅR 

Forslag 
4 

Vedtægtsændring 
Som konsekvens af, at vi ikke længere får hentet affald ved 
parcellerne: 
§7, pkt. 13. Hvert enkelt havelod skal i vej- og sideskel hegnes 
med ligusterhæk. I skel i baghave hegnes med nøddehæk. Det 
påhviler medlemmerne at klippe hækken to gange årligt (inden 1. 
juli og inden 1. september) af hensyn til renovations- og anden 
almindelig kørsel. 
Ændres til” …. af hensyn til almindelig færdsel og beredskabets 
adkomst med redningskøretøjer (fri bredde 2,8 meter).” 
Bestyrelsen: Forslaget udskydes til en senere generalforsamling. 

UDGÅR 
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Medlemmers forslag:       

Forslag 1 Et ønske om et tilbud på nye vandmålere, magen til det 
eksisterende tilbud, men med en målerbrønd på 120 cm. 
Forslagsstiller, Tanja Bruun, have 132 
 
Modtaget fra Tanja Bruun, den 21. maj 2020: 
Jeg stillede et forslag til generalforsamlingen i marts måned, hvor 
jeg ønskede et tilbud på nedgravning af brønde i en dybde på 
120 cm. 
Da vi på nuværende tidspunkt allerede har færdig gjort arbejdet 
på 3 gange med en brønd dybde på 60 cm, synes jeg ikke 
længere, det er relevant at få et tilbud med en dybde på 120 cm. 
Derfor vil jeg gerne trække mit forslag tilbage, og ser intet formål 
med at tage det til afstemning. 
 

UDGÅR 

Forslag 2 Jeg vil gerne foreslå, at foreningen indfører ”vand hele året” som 
der blev nævnt ved den ekstraordinære generalforsamling. Med 
vand hele året forstås, at der kun lukkes for vandet, såfremt 
vejret (frost) fordrer det.  
Forslagsstiller, Erling Hartvig, have 299 
 

Ja (sæt X) Nej (sæt X) 

Forslag 3 Brugerbetaling af internettet.  
Vi foreslår, at hvis der skal bruges flere penge – 
abonnement/vedligeholdelse/fornyelse – på internet skal det 
være dem der er tilmeldt internettet, der skal betale for samtlige 
udgifter.  
Forslagsstillere, Anita og Frede, have 37 
 

Ja (sæt X) Nej (sæt X) 

Forslag 4 Ny note i årsregnskabet om brug / anvendelse af internettet. 
Uafhængig af ovennævnte forslag vil vi foreslå, at årsregnskabet 
fremover skal indeholde en særskilt note/opstilling, hvor 
samtlige udgifter til - abonnement/vedligeholdelse/fornyelse mv. 
og eventuelle indtægter vises. Antal af tilmeldte skal fremgå af 
opstillingen.  
Forslagsstillere, Anita og Frede, have 37 
 

Ja (sæt X) Nej (sæt X) 
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Da der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges, bortfalder afstemningen.  

De opstillede er således valgt uden kampafstemning.    

 

Formand Mette Kjersgaard Hansen – opstiller som formand 
 

Kasserer 
 
 

Vivi Zimling – opstiller som kasserer 
Vælges for kun 1 år, idet tidligere kasserer er udtrådt af bestyrelsen midt i en valgperiode. 
 

Bestyrelsesmedlem Kent Boel Jensen – opstiller som bestyrelsesmedlem 
 

Suppleant Maria Harrestrup – opstiller som suppleant 
 

Suppleant Lars Brinch Jørgensen – opstiller som suppleant 
 

 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Jakob Lange – opstiller som revisor 
 

Revisorsuppleant 
 
 

Yvonne Bøg – opstiller som revisorsuppleant 
 

 


