INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ
SØNDAG DEN 22. MARTS 2020 KL. 10:00
DØRENE ÅBNES 9:30
Sted: Fritidscenteret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene
Bestyrelsen opfordrer til at komme i god tid, da generalforsamlingen starter kl. 10:00
Adgang, stemmeret og valgbarhed: Alle medlemmer har adgang, stemmeret og
valgbarhed har dog kun medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. Hver have har
2 stemmer, uanset om der er knyttet et eller to medlemmer til haven. I tilfælde af
fravær kan et medlem give møde ved en befuldmægtiget, der kan afgive stemme på
medlemmets vegne. Der skal afleveres skriftlig fuldmagt. En befuldmægtiget kan højst
repræsentere 2 havelodder.
Forplejning: Der serveres kaffe og te. Der er mulighed for at købe sodavand.
Generalforsamlingen er alkoholfri.
Havepræmier: I forbindelse med generalforsamlingen bliver der uddelt havepræmier.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden.
Årsregnskab 2019 med revisionsberetning ved kassereren
Indkomne forslag:
a. Forslag fra bestyrelsen om indførelse i ordensreglerne (som § 1.6) af forbud
mod brug af fyrværkeri.
b. Forslag fra bestyrelsen om modernisering af ordensreglernes forbud mod
brug af pesticider (ny § 1.7 der erstatter gammel § 2.7).
c. Forslag fra bestyrelsen om en præcisering af vedtægternes regler for valg
af suppleanter til bestyrelsen samt valg af bilagskontrollanter (ændringer i
§ 12.2 og § 15.5).
d. Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse i vedtægterne om krav om emailadresse (ny § 4.8).
e. Forslag fra bestyrelsen om klarere regler i vedtægter og ordensregler for
misligholdelse (§ 8.2 i vedtægter og § 2.2 i ordensregler).
f. Forslag fra Arne Benche (have 206) om opsætning af bom på den
gennemgående vej i foreningen.
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g. Forslag fra Henrik B. Nielsen (have 128) om regnvandsafledning.
h. Forslag fra Henrik B. Nielsen (have 128) om etiske regler for
bestyrelsesarbejdet.
i. Forslag fra Henrik B. Nielsen (have 128) om at hæve honoraret for
vurderingsudvalgsmedlemmer.
j. Forslag fra Henrik B. Nielsen (have 128) om loft og gennemsigtighed ved
bestyrelsesforplejning.
k. Forslag fra Dines (have 10) og Lee (have 106) om selvstyrende
projektgrupper.
7. Driftsbudgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af haveleje ved
kassereren.
8. Valg af formand for en 2-årig periode Tasha Hoppe genopstiller
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Allan Dahl (have 212) genopstiller
Sofia Fromberg (have 34) opstiller
10.Valg af suppleanter Lee Robinson (have 106) opstiller
11.Valg af bilagskontrollanter Karina Lestang (have 1a) genopstiller, Tor (have 13)
opstiller
12.Valg af bilagskontrollantsuppleanter for en 1-årig periode
13.Valg af vurderingsformand (for en 2-årig periode) Majbritt Hagberg genopstiller
14.Valg af mindst 1 vurderingsudvalgsmedlem (for en 2-årig periode)
Anders Frederiksen (have 109) opstiller
15.Valg af mindst 2 vurderingsudvalgssuppleanter (for en 1-årig periode)
Dan Reese (have 254) opstiller, Anders (have 122) opstiller
16.Eventuelt
Bestyrelsen opfordrer til, at du gør brug af din mulighed for at præge udviklingen i vores
forening.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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