REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I HAVEFORENINGEN BRANDHØJ DEN 2. OKTOBER 2016
Bestyrelsen havde indkaldt foreningens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af formand; bestyrelsen indstiller Tasha Hoppe, have 213
Valg af kasserer
Valg af bestyrelsesmedlemmer (suppleringsvalg)

Det fremgik i indkaldelsen, at alle medlemmer valgt til bestyrelsen på den ekstraordinære
generalforsamling, er valgt frem til den ordinære generalforsamling til foråret 2017. Dette blev
sanktioneret af forsamlingen.
Punkt 1
Bent Fredholm, have 113, blev énstemmig valgt som dirigent.
Bent konstaterede med den ekstraordinære generalforsamlings samtykke, at den ekstraordinære
generalforsamling var lovligt indkaldt.
Punkt 2
Sune Carlsen, have 208, blev énstemmigt valgt som referent.
Punkt 3
I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling fremgik det, at Arne Benche, have 206, var trådt
tilbage som formand. Bestyrelsen foreslog derfor, at der blev valgt en ny formand, så foreningen ikke
skulle gå vinteren i møde uden en formand.
Tasha Hoppe, have 213, blev énstemmigt valgt som formand.
Punkt 4
I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling fremgik det, at der skulle vælges en ny kasserer
til foreningen, hvis Tasha Hoppe blev valgt til formand under punkt 3, fordi hun frem til den
ekstraordinære generalforsamling var valgt som kasserer.
Merete Christensen, have 264, blev énstemmigt valgt som kasserer.
Punkt 5
I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling fremgik det, at bestyrelsen opfordrede til
suppleringsvalg af medlemmer af bestyrelsen. Begrundelsen var, at ét medlem ud over Arne Benche
havde valgt at træde ud af bestyrelsen, og ét medlem mere kunne forventes at træde ud på grund af
salg af sin have. Det ville få den konsekvens, at bestyrelsen ikke var fuldtallig ifølge vedtægterne.
Anna Bjarnason, have 101, og Noam, have 31a, blev énstemmigt valg som nye medlemmer af
bestyrelsen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at man normalt ikke kan vælges til bestyrelsen, før man
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har haft have i foreningen i mindst et år. Den ekstraordinære generalforsamling besluttede dog at
dispensere for dette krav, så Noam kunne træde ind i bestyrelsen.
Den ekstraordinære generalforsamling og bestyrelsen konstaterede, at Sus Pedersen, have 28a, formelt
skulle vælges som medlem af bestyrelsen. Sus var indtrådt i bestyrelsen i stedet for Henrik B. Nielsen
tidligere på året. En sådan indtræden gælder kun frem til en kommende generalforsamling, hvorfor Sus
skulle genvælges.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om Sus kunne vælges, da der i henhold til foreningens vedtægter
maksimalt kan være én haveejer per have, som kan vælges til et tillidshverv. Bestyrelsen fremlagde, at
denne begrænsning efter bestyrelsens vurdering udelukkende gælder selve bestyrelsen og ikke
vurderingsudvalget, som den anden ejer af have 28a er medlem i. Bestyrelsen orienterede om, at
bestyrelsen vil fremlægge forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling til foråret
2017. De nye vedtægter skal i givet fald være enklere at forstå.
Den ekstraordinære generalforsamling besluttede énstemmigt, på opfordring fra et medlem ved
håndsoprækning, at Sus blev valgt som medlem af bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling
til foråret 2017 som alle nye medlemmer valgt på den ekstraordinære generalforsamling.
Uden for dagsorden
Nyvalgt medlem af bestyrelsen, Merete Christensen, spurgte til bestyrelsens arbejde.
Thomas Vartou, have 220, orienterede:
•
•
•
•

Bestyrelsen mødes efter behov (som udgangspunkt månedligt)
Bestyrelsesarbejdet foregår i fordragelighed, hvor bestyrelsen træffer beslutninger uden at
skulle skride til behovet for, at formandens stemme tæller for to
Formanden sender forslag til dagsorden til bestyrelsen forud for møderne
Alle henvendelser fra foreningens medlemmer drøftes på bestyrelsesmøderne, medmindre
bestyrelsen kan tage sig af dem før og på andre måder

Merete opfordrede alle til at sende gode idéer til bestyrelsen.
Thomas Vartou orienterede om, at bestyrelsen havde købt en lille erkendtlighed til Arne Benche som
tak for hans store arbejde i bestyrelsen. Gaven vil blive overrakt til Arne ved lejlighed.
Anna Bjarnason, have 101, takkede fra salen ligeledes Arne for hans indsats som formand.
Tasha Hoppe takkede for valget til formand og sluttede den ekstraordinære generalforsamling.
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