KETTEHØJ II
Referat af ordinær generalforsamling 25. maj 2014
43 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard
(have 64) bød velkommen.
Kurt anmodede om et øjebliks stilhed, for at mindes de medlemmer og nære familiemedlemmer, der er gået bort det sidste år.

1. Valg af dirigent
Jesper Hesselholdt (87) blev foreslået som dirigent og valgt. Jesper takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Der har så vidt det vides kun været 3 indbrud i vinter.
Velkommen til nye kolonister:
 Have 78 Hautcullah turk
 Have 79 Guller Biyikli
 Have 82 Robert & Inge Pia Knudsen
 Have 69 Hannah Vinløv-Hansen
 Have 55 Alisara W. Halle
En stor tak til alle, der har stået for sidste års arrangementer:
 Brita og Flemming for at arrangere petanqueturnering
 Halina og Jayne for at arrangere havefesten
 Tina for at arrangere solsikkekonkurrence
 Ole for at revidere regnskabet og for at være trofast leverandør af alt muligt
 Kim for at revidere regnskabet
 Jesper for at være dirigent
 Annie og Arne for at afholde loppemarked
Og til dem der har været med til at holde hjulene i gang (udover bestyrelsen), er der efter generalforsamlingen en lille erkendtlighed.
Opfordring til medlemmerne:
Pas jeres haver, og husk at lappe hullerne i vejen.
Efter beretningen var der en del debat, herunder kan nævnes:
 Haver der ikke bliver holdt
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 Tak for hurtig udbedring, da hegnet ud for have 49 væltede i stormen
 Der blev spurgt til, om bestyrelsen retter henvendelse til de haveejere, der ikke passer
deres haver
Bestyrelsen orienterede om, at der er rigtig mange haver, der får påmindelse om at de
skal gøre noget ved deres haver. Og af og til ender det desværre med, at arbejdet udføres på medlemmets regning





Dirigenten blev bedt om at læse punkt 6 op i ordensreglementet
Ved påbud vedrørende ovenstående udføres arbejdet efter 3 dage på medlemmets regning uden yderligere varsel
Hullerne i vejene blev diskuteret, og der er forslag til bestyrelsen om at arbejde videre med
at undersøge muligheden for, at asfaltere vejene.
Der skal krattes op, før det hjælper at lægge nyt grus i huller
Hundeefterladenskaber til stor gene for medlemmerne

Bemærkningerne blev taget til efterretning, og derefter konstaterede dirigenten – med forsamlingens billigelse – at beretningen var godkendt.

3. Årsregnskab
 Stor udgift til nyt hegn der væltede i stormen, ellers ingen kommentarer fra kasserer Flemming Petersen (85)
Der var ikke nogen kommentarer til årsregnskabet.
Regnskabet blev sat til afstemning, og dirigenten konstaterede, at det var enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var indkommet følgende forslag fra bestyrelsen.
Forslag til generalforsamlingen i Kettehøj II den 25. maj 2014.
Bestyrelsen foreslår, at halvtaget på festpladsen udbygges sådan, at det kommer til at følge det eksisterende
halvtag og sluttes ved gavlen af skuret.
Bestyrelsen har indhentet tilbud på udvidelse af halvtag på fælles pladsen. Pris kr. 55.000,-. Beløbet kan afskrives over hhv. 3 eller 5 år, hvilket forøger det årlige kontingent for hver have med hhv. kr. 260,- og kr. 175,Udvidelsen vil gøre anvendelsen af pladsen uafhængig af vejret m.h.t. generalforsamling og sommerfest m.m.
Bestyrelsen foreslår, at arbejdet påbegyndes hurtigst muligt, og at det finansieres over 3 år, sådan at hver have får en kontingentstigning på kr. 260,-. pr. år svarende til kr. 130,- pr halvår.
Stigningen starter ved haveleje i september 2014 og afsluttes marts 2017.

Der blev stillet et ændringsforslag der gik på, at halvtaget kun blev udvidet med ca. 3 meter fra
det eksisterende.
Begge forslag blev nedstemt med stort flertal.
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6. Valg


Formand for 2 år: Halina Knak have 86



Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jayne Davies have 65



Bestyrelsessuppleant for 1 år: Knud Jensen have 128



Bestyrelsessuppleant for 1 år: Susanne Nymark have 72



Revisor for 2 år: Ole Heman have 90



Revisorsuppleant for 1 år: Jesper Nielsen have 72

Alle blev valgt uden modkandidater.

Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Tak til Kurt Bisgaard for at have haft formandsposten de sidste 7 år.

Kurt Bisgaard
Formand

Jesper Hesselholdt
Dirigent
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Referent
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