Dagsorden generalforsamling 6.03.2012
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab
Indkomne forslag
Forslag 1-13
6. Godkendelse af budget
7. Valg
a. Formand for 2 år
b. Kasserer for 1 år
c. 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
d. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
e. 2 bestyrelsessupleanter for 1 år
f. 1 vurderingsudvalgsmedlem for 2 år
g. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer for 1 år
h. 3 vurderingsudvalgssuppleanter for 1 år
i. 1 revisor for 2 år
j. 2 revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling i H/F Marienlyst
Den 6. marts 2012 kl. 19.00, Fjældevænget 38
55 haver repræsenteret
Forretningsordenen blev godkendt
Ad 1. Valg af dirigent Erik Vigsø.
Ad 2. Valg af stemmeudvalg – 4 personer
Ad 3. Formand Margit mente at bestyrelsens beretning var noget vi selv kunne
orientere os om, via det medfølgende materiale som var med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Hun fremhævede dog, at det havde været en god idé med en fest for nye og nyere
medlemmer, og at det var godt at forberede nyankomne i kolonihaven om, hvad det
vil sige at bo i en kolonihave.
Det var også godt at have mulighed for at vurdere kommende købere.
Der var forskellige indslag fra kolonisterne, mest om hække og påkrav og de fleste
fik tilfredsstillende svar.
Ad 4. John kasserer fremlagde årsregnskab 2011. Efter at have forklaret et par
punkter, blev det godkendt.
Ad 5. Ib og Judith trak deres 13 forslag tilbage for at få bedre tid til at vælge den nye
bestyrelse.
Ad 6. John fremlagde budget 2012 og det blev godkendt.
Ad 7.

a. Formand for 2 år Judith Hansen have 79
b. Kasserer for 1 år Inge Voncina have 146
c. 2 bestyrelsesmedlemmer Sten have 89 og Rene have 122
d. 1 bestyrelsesmedlem Ib Andersen have 66 fortsatte
e. 2 bestyrelsessupleanter Mikkel Pedersen have og
Mounier Hammami have 128
f. 1 vurderingsmedlem Anne Donslund have 41
g. 2 vurderingsmedlemmer Troels Henningsen have 33 og Kim
Gosmer have 31
h. 3 vurderingssupleanter for 1 år Linea Ravn have 56, Jan Nielsen
have 70 og Aziz-Aziz Sardround have 84
i. 1 revisor for 2 år Andreas Dyrkjær have 45
j. 2 revisorsuppleanter for 1 år Zdenek Gavor og Kaj Rasmussen

Ad 8. Det blev holdt takketaler for den afgåede bestyrelse.

