Haveforeningen

H/F Havrelyngen v/Bestyrelsen, Havrelyngen1, 4600 Køge, tlf. 51706790

Generalforsamling
Søndag den 29. april 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab for 2015
4. Fastlæggelse af leje/kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Revisor
8. Revisorsuppleant
1. Valg af dirigent
John, have 4, blev valgt som dirigent.
2. Protokol og beretning
Vi har sendt den nye kontrakt med Køge Kommune til alle haveejere i den forgangne sæson.
Helårsvand er et stort ønske og vi har uden held ansøgt Køge Kommune om at være medfinansier
af projektet. Vi vil dog forsøge at etablere helårsvand ved toilettet ved petangue banen – så
finansierer vi det selv.
Der er fortsat store problemer med huller i vejen. Andre haveforeninger har fået lavet vej på Køge
Kommunes budget og vi har inviteret ETK til at komme og se på forholdene. Vi afventer besøget.
Dræn skal gennemgås af Køge Kommune. De skal renses og så håber vi, det afhjælper vandproblemerne.
Sommerfesten har bestyrelsen valgt at droppe. Det er svært af få tilmeldinger fra haveejere (der er
flere udefra). Festen giver et betragteligt underskud og det er ikke rimeligt, at vi skal sponsere
gæster. Desuden vil vi i år afsætte penge til vores jubilæumsfest i 2019 med musik, telt og all inkl.
Spm.: Hvorfor betaler gæster udefra ikke bare fuld pris for at deltage i sommerfesten?
Svar: Enig. Normalt betaler foreningen for musik, mens maden er til kostpris. Budskab modtaget.
Spm.: Det er vel OK at der er et underskud til sommerfesten?
Svar: Vi tænker på medlemmerne samt at de ikke skal betale for gæster, der kommer udefra.
Spm.: Gæster udefra må betale merudgiften – vi skal beholde festen.
Svar: Det er altid de samme, der kommer.
Spm: Hvad hvis en haveejer vil arrangere en fest, skal vi så spørge bestyrelsen og vise et budget?
Svar: Det står alle frit for.
Spm.: Hvorfor nedsætter vi ikke et udvalg, der arrangerer festen?
Svar: Rigtig go´ idé.
Spm.: Vi har da før haft et festudvalg.
Svar: Ja, korrekt.
Formandens beretning blev vedtaget.

3. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab for 2017
Regnskabet har været omdelt til alle haveejere, og kassereren fremlagde regnskabet.
Vi har igen i år fået et legat på 10.000 fra Carl Langes fonden. Sommerfesten gav et underskud på
11.000. Vi har haft indtægter på 4.500 kr. for udlejning af Fælleshuset, hvilket er super. Vandudgiften er steget lidt i forhold til 2016 og så er el-udgiften på 17.000 kr. (el i Fælleshuset og de 2
toiletter). Vi har et overskud på 24.378 og har hensat 100.000 kr. til vores jubilæum i 2019.
Spm.: Hvad koster det at få sorteret affald?
Svar: Indtil videre har vi ikke fået ekstra udgifter.
Spm.: Hvorfor er der en container om vinteren til madaffald?
Svar: Fordi man må være i haverne om vinteren. Vi betaler ikke for leje af containere, men kun for
tømninger.
Spm.: Hvad med dem der kommer med fyldt trailer og læsser af i containerne?
Svar: Vi blev truet, fordi vi sagde, at det ikke var OK.
Spm.: Dem der fylder op med ekstra affald, skal de have en regning?
Svar: Vi ser nærmere på det.
Spm.: Vi må sende breve til de pågældende haver.
Svar: Enig.
Kassererens beretning blev godkendt.
4. Fastlæggelse af leje/kontingent for det kommende år
Ingen stigning i havelejen det kommende år. Forslaget blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg til bestyrelsen
Kasserer John Nielsen, have 4, genvalgt
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Frederiksen, ønsker genvalg
Bestyrelsesmedlem Thomas Hansen, have 36, ønsker genvalg
3 personer ønsker at stille op som bestyrelsesmedlemmer:
Lene Nielsen, have 4
Chihat Bostanci, have 11
Bettina L. Mollerup, have 73
Der fandt en afstemning sted og der skulle stemmes på 2 personer ud af de 5 opstillede.
Flest stemmer fik Thomas, havde 36 og Chihat, have 11
Bestyrelsesmedlemmer er herefter:
Formand Johnny Jensen, have 31
Kasserer John Nielsen, have 4
Sekretær Anette Fladberg, have 9
Bestyrelsesmedlem Tonni Jensen, have 2
Bestyrelsesmedlem Chihat Bostanci, have 11
Bestyrelsesmedlem John Christensen, have 38
Bestyrelsesmedlem Thomas Hansen, have 36
1. Bestyrelsessuppleant Bettina L. Mollerup, have 73
2. Bestyrelsessuppleant Lene Nielsen, have 4

7. Revisor
Anne-Lise, have 54, genvalgt
8. Revisorsuppleant
Majbritt, have 20, genvalgt
Formandens afsluttende kommentarer
Formanden ønskede bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget, takkede for god ro og orden og
ønskede alle haveejere en god sæson i år.
Eventuelt
Spm.: Hvad sker der med stien fra nyttehaverne til vores vej?
Svar: Vi kan evt. lægge stabilt grus – vi kigger nærmere på det.
Spm.: Kan vi ikke spørge Køge Kommune om de vil sprøjte 2 gange årligt med støvhæmmende
middel?
Svar: Vi har spurgt – de kender ikke noget til det. Vi spørger igen.
Spm: Kan vi ikke lave et festudvalg?
Svar: Skriv jer på en seddel.
Spm.: Thyme ville se på vores jord. Hæk og planter dør. Der kommer olie op i have 12 og 14.
Svar: Thyme vil ikke komme ud og se på jord og afgrøder. ETK påstår, at der ikke er noget galt. Vi
kan prøve at få lavet nogen prøver af jorden. Vi kontakter Thyme igen.
Spm.: Der køres 45-55 km/t i den nordlige ende af Havrelyngen. Hvis man forsøger at stoppe dem,
bliver man truet. Det er et tilbagevendende problem. Hvad gør man?
Svar: Vi kan kun henstille til alle om, at man respekterer fartgrænserne og så sender vi breve til de
pågældende personer. Vi har tidligere haft fat i politiet, men det vil de ikke tage sig af. Ellers må vi
igen overveje, om vi skal sætte bom op, som kræver nøgle.
Spm.: Kunne vi ikke sætte sten og plantekasser op mellem bump – det nedsætter farten?
Svar: Vi tager fat i Køge Kommune, og vi må i dialog med bestyrelsen i Solsikken.
Spm.: Kan vi ikke sende kommunikation via email?
Svar: Enig, vi vil bestræbe os på at sende via email.
Spm.: Toilettet ved Solsikken, det er ikke låst – der må være nøgle hos en person i nyttehaverne.
Må de i øvrigt parkere på vores vej?
Svar: Solsikken har ikke parkeringspladser, men hvis de må bruge vejen, kan de jo også parkere.
Spm.: Hjemmesiden skal opdateres med referater og nyheder.
Svar: Vi tager det op og opdaterer med referater fra sidste år.
Spm.: Har vi en ansvarlig til hjemmesiden?
Svar: Ja, det har vi – vi skal bare huske at sende indhold til upload.
Spm.: Nyttehaverne betaler de for at anvende vores vej?
Svar: Nej, der sker ikke noget.
Spm.: Vil det give os større problemer med asfalt i Havrelyngen?
Svar: Det vil kun øge farten og så vil det koste ca. 1 million at anlægge.
Formanden takkede for god ro og orden.
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