
H/F Stjernelund

Qrdinaar Generalforsamling
14. marts 2016

Kulturhuset 0resundsvej 4. 3. sal 2300 K0benhavn S.

Formanden Denni Kragh bed velkommen til denne generalforsamling og meddelte at der var 78 stemmeberettiget heraf
4 fiildmagter. Bestyrelsen og hjselpere i baren blev introduceret. Vandet Sbnes den 02.04. Her blev medlemmerne
skuffet, da det havde stSst pS face-Book at der blev abnet den 19.03, men pga. evt. frost venter vi. Kontoret abner 18.04,
Der er fellesarbejde den 24.04.

1. Valgafdirigent
Denni foreslog igen i Sr en dirigent udefra, aktiv i forbund og kreds siden 2006 af formand i HF Musikbyen, Flemming
Nargaard, som blev va^jt.
Dirigenten takkede for valget, og kunne erklaere generalforsamlingen for beslutningsdygtig, rettidig indkaldt, og
gennemgik herefter dagsordenen med f01gende rettelser, Valg af sekretsr Have 28 J0rgen Wulff. Valg af
vurderngsudvalg gar fra 2016-2018.
H. 108 Ingrid opfordrede til at der blev valgt et stemmeudvalg, Her blev H. 24 Sjudur Tindholm, H. 164 Per Hansen og
H. 15 Jens-O!e Brinck foreslaet og valgt. Herefter gav dirigenten ordet til formanden.

2. Formandens beretning
Formanden supplerede den udsendte beretning med at bede forsamlingen om at rejse sig og mindes de 3 dede
medlemmer fra Have 94 Jytte Pedersen, H. 145 Dragomir Trajkovic og H. 106 Annelise Larsen.
Vi har nu 5 vurderingsmaend.
Der er kommet nye bestemmelser fra kredsen, sa de huse som er bygget f0r 1992, og som har fact dispensation, 92
haver, vil fS et brev om at de fortsat kan blive staende, selv om de star for tast mod hegn, og det kan ogs& komme med i
vurderingen. Nseste gruppe med huse fra 1992 til 2001 vil senere fl et brev om deres situation. Og igen senere dem med
huse fra 2001 til 2011.
Fremover skal alt byggeri godkendes af bestyrelsen og kredsen f0r der bygges.
Der er 125 pa ventelisten.
Ved faellesarbejde bliverdem som kommer tilbudt pelser eller sandwich.
Vi vil gerne have at 1 tilkendegiver om i vil have kloak ved en vejledende afetemning.
Det samme om vi skal have ledning ned i vejen til lys.
Net bliver ikke til noget.
Tyveri er vi ikke sluppet fra, Kongedybet havde indbrud og der kom politiet samtidig, sa de fik fat i tyvene.
Denni takke bestyrelsen for deres arbejde og deres segtefeller for at vaere med i det.
Beretningen blev godkendt med blndsopra?kning.

Vejledende afstemning om vi skal g& i dialog med kommunen, blev debatteret af H.I 45 Thomas, H. 30 Arvid og H. 15
Ole. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.
Vejledende afstemning om vi skal have lagt elkabel ned i vejene til lys pa gangene blev debatteret af H. 163 Keld, H 93
Jan, H. 114 Theis og H. 147 Kirsten. Forslaget blev afvist med stort flertal.

3. Regnskab for 2015
Kassereren Niels Rose kommenterede det udsendte regnskab, med at der var et underskud p£ ca. 50.000 kr, Dette pga.
vi har kabt en Hjertestarter, oprettet Vagtordning pga. tyverier, ny lage pga. pak0rsel og indk0b af trailer til
bortskaffelse af afklippede grene.
H, 147 spurgte til elregning som var blevet storre, og til dette svarede kassereren, at det skyldes at vi har fact lys i
stakladen og pi kontor.
H. 163 Gerda spurgte om stigning i udgiften til anlaeg, og her svarede kassereren at det var lagen og hjertestarteren.
Regnskabet blev godkendt af alle ved handsoprsekning.

4. Budget for 2015
Kasseren gennemgik det udsendte budgetforslag og sagde, at vi skal have ny lage til Faslleden, aftalen med Securitas
nyt hegn om boldbanen, sa havelejen vil stige til 1800 kr. pr. kvartal. Det svarer til 195 kr. mere om rnaneden fra
01.04.16, og samtidig bliver der opkrasvet forh0jelse pS forskudsleje for 6 maneder, og dette bliver samlet opkraevet
01.07.16.
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H. 143 spurgte om brug af Securitas havde hjulpet. Dette var svaert at svare pa.
H. 15 Ole spurgte ogsS til budgettet og fik svar.
Budgettet blev godkendt af alle ved h&ndsopraskning.

5. Forslag fra medlemmerne
Der var 3 forslag (se indkaldelsen)
Forslag 1 flytte generalforsamlingen til august blev Ikke vedtaget, 32 for, 34 imod, 3 blank, (nu 79 stemmer, der var
kommet en deltager mere,)
Forslag 2 var derfor ikke aktuelt og blev ikke sat til afstemoing.
Forslag 3 blev diskuteret og ikke vedtaget, 9 for. 60 imod, og 10 blank.

6. Forslag fra besrvrelsen
Forslag 4 blev asndret til at omhandle hele parken ind til Have 80 og til Trashuset. til P-pladser og prisen 28.700 kr.
bliverca. 15.000 kr. mere.
H. 168, H 45, H. 62, H. 40, H. 145, H 23, H. 163, og H. 164 havde indlseg.
Forslaget blev vedtaget med 54 for. 21 imod, og 4 blank.

Pause med kafTe og smarebred.

7. Vale til bestvrelse for valgperiode 2016 - 2018
a. Have 153 DenniKragh Formand
b. Have 34 Frank Clemmensen Arbejdsformand
c. Have 28 Jorgen Wulff Sekretasr
Valg af suppleanter for perioden 2016 - 2017
d Have 46 Knud Pedersen
e Have 62 Bent Jansen
f Have 147 Kirsten Schmidt Nielsen
Valg af vurderingsudvaig i perioden 2016 - 2018
g Have 114 Theis Nielsen vurderingsmand
h Have 103 Jan Schou vurderingsmand
i Have 84 Dennis Helverskov vurderingsmand
j Have 99 Henrik Wulff vurderingsmand
Valg af reviser for perioden 2016
k Have 122 Jane Fobian Revisor
I Have 162 Lone Nielsen Revisor
Valg af revisorsuppleant for perioden 2016
m Have 87 Judith 0stergaard Suppleant

Alle blev valgt uden modkandidat

Derefter satte dirigenten falgende til afstemning.
8 Vederlag til:
a. Bestyrelsen — fri haveleje
b. M0degodtg0relse/bestyreisesm0de max
c. Vandingsforbud, bode
d. Bode for udeblivelse fra feellesarbejde
e. B0de ved for sent betalt haveleje
f. Indskud ved medlemskab af foreningen
g. Indhentning af Tingbogsattest

Alle punkter blev vedtaget.

blev genvalgt.
blev genvalgt.
blev genvalgt.

blev genvalgt
blev genvalgt
blev genvalgt

blev genvalgt
blev genvalgt (var ikke til stede)
blev genvalgt (var ikke til stede)
blev genvalgt

blev genvalgt
blev genvalgt

blev genvalgt.

kr. 500,-
kr. 200,-
kr. 600,-
kr. 200,-
kr. 600,-
kr. 200,-

9 Eventuelt
Theis H.I 14 roste dem som som havde fast fellesarbejde isaer pasning aftoiletterne.
Lis i H. 7 spurgte om den nye el-ledning blev tilsluttet. - SVAR-Ja, men for at fa mere stram end der er nu, skal der en
elinstallator til at montere det, og det vil koste ca. 1000 kr.
Kirsten H. 147 ville gerne have vandet abent fer. - SVAR - Vandsjaket havde vurderet, at det var for farltgt pa grund af
mulighed for frost og vores vandrar ligger nogle steder over jorden.
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Arbejdsformanden Frank H. 34 fortalte om arbejdet i haveforeningen, hvor der ikke var lavet noget i mange ar. Han
roste Erling for det store arbejde han havde hjulpet med.
Vi har pligtarbejde ferst og sidst pa saesonen, og ville gerne have udf0rt arbejde de mellemlaeggende maneder. Dette
skulle ske ved at vi indkalder et hold (af de 5 hold) hver mined, sS alle er blevet indkaldt 3 gange pa" et aY, Dette for at
vi kan opretholde omrSdet som et samlingspunkt og det skal se pasnt ud.
Der er udleveret sedler om sporten og Rasmus og Hjalte havde taget initiativ til at fa trejer til fodbold, og der bliver
holdt bomeloppemarked og sport. Der er kommet ny boldbane og nyt klubhus. Der bliver sat storskasrm op til
fodboldskampe, si vi kan komme hinanden mere ved.

Hjemmesiden er til bestyrelsen, Facebook er meget benyttet og jeg bruger den meget til at la hjaslpere til arbejdet, bliver
ogsd brugt til at give oplysning om f. eks indbrud.

Lone H. 45 var ikke tilfreds med det arbejde der var gjort i graften mod Energien
Denni H. 153 sagde. at vi fik fjernet alt for meget.
Frank sagde, vi har ryddet det for at komme til graften og betalt for at fi fjernet stubbene og de traser vi har skaret ned
stod ikke i skel men nede i graften.

Formanden takkede for valget og roste Frank for at spare pS transporten af materialer.
Ingrid H. 108 sagde. Vi kan tage en diskussion og selv om tonerne gar hejt, sd gSr vi hjem med sammenhold. Roste
bestyrelsen og deres asgtsfajlder for det store arbejde.

Dirigenten afsluttede og takkede for god tone og god orden.

Dirigenten:
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