Fritidshaverne, Sdr. Jernløsevej 63, 4420 Regstrup
Dagsorden til generalforsamling søndag den 19. juni 2022 i
Vommevad forsamlingshus, Søstrupvej 82, 4420 Regstrup kl. 11.00.
1.Velkomst og orientering om god ro og orden af Gitte King
2.Valg af ordstyrer – forslag: René Damgaard, Damgaard Revision
3.Valg af referent – forslag: John Wahl og Bonnie Henriksen
4.Valg af stemmetællere
5.Godkendelse af dagsorden
6.Formandens beretning.
7.Godkendelse af regnskab 2020 v/ Rene Damgaard fra Damgaard Revision.
8. Planer for de kommende år v/ John Wahl og Ditte Jensen *)
9. Legepladsudvalget v/ Storm Sommer *)
10. Økonomi / Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent. v/ Bonnie Henriksen.
11. Orientering om spildevand og dræn v/ Jimmy Henriksen
12. Indkomne forslag *)
13. Valg til kasserer
− Bonnie Henriksen genopstiller
14 Valg til bestyrelsen
− Jimmy Henriksen genopstiller
− Bente Thomassen opstiller
− Claus Spenner genopstiller
15. Valg af 2 suppleanter
16. kontraktlejerrepræsentant
− Anna Vidal genopstiller
17.Valg af revisorsuppleant for 1 år.
18.Eventuelt
− Alle forslag under eventuelt vil blive behandlet under næste generalforsamling eller hvis
medlemmer og lejere ønsker en ekstra ordinær forsamling. Bestyrelsen vil behandle alle
henvendelser ved næste bestyrelsesmøde.
▪
▪
▪
▪

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Er der nogen spørgsmål til dagsorden, kan I henvende jer på vores mail eller telefon oplyst på
hjemmesiden.
Der er ingen adgang for medlemmer og lejere hvis de er påvirket.
Kun kontraktindehavere har stemmeret. Man kan kun stemme personligt. Stemmekort kan ikke
overdrages til andre og kan ikke gives videre, hvis man forlader mødet. Udleverede stemmesedler skal
afleveres til bestyrelsen, når man forlader mødet, også hvis man går inden mødet slutter.

Vi ser frem til en rolig og konstruktiv generalforsamling
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
*) Se uddybelse næste side
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Forslag og motiveringer
Ad 8) Planer for de kommende år
Bestyrelsen har indledt et samarbejde med Kolonihavejura v/ jurist Ditte Jensen.
Ditte har specialiseret sig i juridiske forhold omkring kolonihaver.
Bestyrelsen vil orientere om planer for fremtiden, der fordeler sig på tre spor:
1) Opdatering og styr på vores regler (Vedtægter, medlemsbetingelser, forretningsorden m.v. og
forhold til lokalplan og landzone)
2) Afvikling af aftalen med Johs
3) Investeringer og fornyelser
Til afstemning:
Bestyrelsen ønsker at vi kan fortsætte samarbejdet med Kolonihavejura v/ Ditte Jensen.
Vi beder derfor generalforsamlingen stemme for udgifterne til dette med en beløbsramme på kr. 45.000,(2022) og kr. 30.000,- (2023). Dette er indeholdt i budget for 2023.

Ad 9) Legepladsudvalget
Der fremlægges forslag om lovliggørelse af legeplads og forbedring af legeplads, skovområde og boldbane
(mark). Budget samt projektbeskrivelse er vedhæftet indkaldelse til generalforsamling og der vil ved
generalforsamlingen være en kort præsentation. På generalforsamlingen stemmer vi om tilslutning til
forslaget.
Derudover foreslås det at afsætte 55.000 eller 100.000 kr. I foreningens budget (jf. Budgetforslag A og B) til
realisering af projektet i fald fondsmidler ikke rækker.

Ad 12) Indkomne forslag
Forslag omkring familie tilknytning ift. bestyrelsesposter, af Peter Skernby
Jeg vil foreslå at man ikke kan være flere fra samme familie i bestyrelsen samtidig, hvis man er tæt relateret,
jeg vil ikke mene man er uvildig, det er meget normalt i vores type af foreninger, at man har den regel. Vi har
tidligere vedtaget at man ikke kan have tillidsposter, så det er reelt en udvidelse af allerede bestående regel.
Det er vigtigt at bestyrelsen repræsenteres af så mange forskellige medlemmers holdninger og ideer som
muligt.
Jeg ser det som 4 forslag der skal stemmes om: hvis 1 ikke godkendes, så falder de andre væk
Hvis 1 godkendes, sættes 2, 3 og 4 til afstemning hver for sig.
1. Jeg vil foreslå, at familiemedlemmer defineres som dem der bor sammen på deres private bopæl,
altså er gift og eller sammenboende, med samme adresse.
2. Jeg vil yderligere foreslå at det også gælder børn af familier der bor sammen, altså både børn af den
ene eller af begge forældre, enten adopteret eller biologiske, det gælder uanset om man har hver sin
grund eller om man opholder sig hos sine forældre på grunden.
3. Det gælder i 3 generationer; Eksempel: en familie med 3 generationer ejer 3 grunde, kaldet børn,
forældre og bedsteforældre, her kan børn og bedsteforældre heller ikke sidde i samme bestyrelse.
4. Hvis 1, 2 eller 3 godkendes, så vil forslag 4 være at det træder i kraft med det samme, så det allerede
afspejles i den nye bestyrelse der etableres efter årets generalforsamling.
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Bestyrelsens sammensætning pr. juni 2022
Formand

Gitte King

på valg 2023

Næstformand

John Wahl

på valg 2023

Kasserer

Bonnie Henriksen

på valg 2022 - genopstiller

Bestyrelsesmedlem

Storm Sommer

Bestyrelsesmedlem

Claus Spenner

på valg 2022 - genopstiller

Bestyrelsesmedlem

Jimmy Henriksen

på valg 2022 - genopstiller

Bestyrelsesmedlem

Peter Skernby

udtrådt af bestyrelsen efter eget valg forår 2022

Suppleant

Lea Beuchert

udtrådt af bestyrelsen efter eget valg forår 2022

Suppleant

Bente Thomassen

indtrådt i bestyrelsen forår 2022 – opstiller

Lejerrepræsentant

Anna Vidal

på valg 2022 - genopstiller

Revisor

Flemming Damgaard

udtrådt af foreningen forår 2022

Revisorsuppleant

Kim Joensen

indtrådt som revisor – forår 2022

på valg 2023

