
 

 

 

 

Marienlyst 5-5-2019 

INDKALDELSE - til ekstraordinær generalforsamling i HF Marienlyst 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i HF Marienlyst 

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 18.30 

Storbylandsbyens fælleslokaler 

Marienlystvangen 125 

8200 Aarhus N 

PROGRAM 

Vi åbner dørene kl 18 og starter generalforsamlingen kl 18.30. 

Der serveres kaffe, te, øl og vand. 

Der skal stemmes om  

 opsparing til etablering af vand i frostfri dybde,  

 budget for have 80 – foreningshus,  

 nye ordensregler for husdyrhold og vejledning om fuglehold  

 foreningens budget for 2019 

Se vedlagte dagsorden 

HVEM KAN KOMME?  
Alle medlemmer af foreningen samt disses ægtefælle / samlever i mere end 2 år / registreret partner. Samme 

personer har også taleret, stemmeret og kan vælges til bestyrelse, vurderingsudvalg og andre udvalg.  

Hver have har 2 stemmer. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

FORSLAG 

Der kan ikke stilles forslag til den ekstraordinære generalforsamling 

BILAG TIL GF – TILGÆNGELIG SENEST TORSDAG 16. MAJ 
Bilag er forslag, budget 2019 m.m.  

 Bilag udsendes til alle der har opgivet en mailadresse, senest torsdag d. 16 maj  . 

 De kan også hentes på vores hjemmeside www.hf-marienlyst.dk/gf2019 også senest torsdag d. 16 maj 

 Du kan også hente bilagene på papir ved bestyrelsen  

o Ved Døde Duer i fælleshuset, lørdag d. 18. maj kl 13-15. 

o I kontortiden mandag d. 20. maj kl 18 – 20.  

 
  

http://www.hf-marienlyst.dk/gf2019


 

 

 

 

 

DAGSORDEN  

til ekstraordinær generalforsamling HF Marienlyst , torsdag d. 23. maj 2019 kl. 18.30 

1. Godkendelse af forretningsordenen 

2. Udpegning af referent 

3. Valg af dirigent. 

4. Valg af stemmeudvalg 

5. Forslag 1:  

Endelig godkendelse af forslag om opsparing til vand i frostfri dybde. / * note 1 

6. Redegørelse for købet af have 80 – Bestyrelsens økonomiske og foreningsmæssige overvejelser / *note 2 

7. Præsentation af bestyrelsens planer og budget for færdiggørelse af have 80 til foreningshus / *note 2 

8. Forslag 2:  

Forslag til budget for færdiggørelse af have 80 / *note 2 

9. Forslag 3:   

Forslag til ændring af ordenreglerne ang. husdyrhold + forslag til vejledning for fuglehold / * note 3 

10. Godkendelse af budget for 2019 / * Note 4 

14) Evt.  

/ note 1: Forslag om opsparing i 2019 på 800 kr. til etablering af vand i frostfri dybde, i forbindelse med kloakering 

– blev vedtaget med over 2/3 af de fremmødte haver, på ordinær generalforsamling 27. april 2019. Dog var der ikke 

fremmødt 2/3 af haverne som der kræves for at kunne vedtage et ekstraordinært indskud, derfor skal det endeligt 

vedtages på en ekstraordinær generalforsamling som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 

af de afgivne stemmer. 

 /note 2: Den ordinære generalforsamling mente ikke, at der var redegjort tilstrækkeligt for planer og budget i 

forbindelse med renovering og færdiggørelse af have 80 til nyt foreningshus. 

Bestyrelsen trak derfor forslag 11 på den ordinære GF tilbage.  

I forbindelse med den ekstraordinære GF – vil bestyrelsen fremægge detaljerede planer og budget, forud for en 

endelig vedtagelse af forslag 2. ( punkt 8 på dagsordenen) 

/ Note 3: På den ordinære GF blev der påpeget nogle uklarheder i bestyrelsens forslag 6.1-11 og forslag 6a til 

ændringer af ordensreglerne ang. husdyrhold og vejledning om fuglehold.  

Bestyrelsen trak derfor forslagene tilbage på den ordinære GF. 

Forslag 3 på ekstraordinær GF er samme forslag med enkelte revisioner.  

/ Note 4: Da forslag til budget for have 80 ikke blev behandlet på ordinær GF, kunne det samlede budget for 2019 

heller ikke behandles. 

Budgettet for 2019 bliver derfor fremlagt til godkendelse på den ekstraordinære GF.  



FORRETNINGSORDEN  

til ekstraordinær generalforsamling i 

Haveforeningen Marienlyst 

den 23. maj 2019 

 

1. Formanden åbner mødet og forestår godkendelse af forretningsorden. 

 

2. Formanden udpeger et af de siddende bestyrelsesmedlemmer som referent. 

 

3. Formanden forestår valg af dirigent. 

 

4. Dirigenten forestår godkendelse af indkaldelse og dagsorden. 

 

5. Dirigenten forestår valg af eller udpeger mindst tre personer til et stemmeudvalg. 

 

6. Talerne melder sig ved håndsoprækning, og tildeles ordet i den rækkefølge, de melder sig. 

Dog er der mulighed for, uden for rækkefølgen, at en person der får stillet et spørgsmål kan besvare 

spørgsmålet. 

 Forslagsstillere har mulighed for at få en afsluttende bemærkning inden punktets afslutning. 

 

7. Indlæg foregår fra egen plads. Ved indlæg starter man med at oplyse navn og havenummer.  

 

8. Dirigenten kan foreslå salen, at der indføres taletid på højst to minutter. 

Dirigenten kan foreslå salen at lukke for talerlisten. Eventuelle talere kan derefter indtegne sig under næste 

talers indlæg. Ved denne talers afslutning er talerlisten lukket. 

 

9. Afstemninger forgår ved oprækning af stemmesedler og afgøres ved simpelt flertal, med mindre andet er 

krævet i vedtægterne. 

Dog kan der forlanges skriftlige afstemninger, hvis ét medlem ønsker det. 

Ønske herom kan afgives mundtligt til forsamlingen. 

 

10. Personlige afstemninger er altid skriftlige.  

Såfremt flere personer skal vælges, anfører stemmeafgiveren på sin stemmeseddel, én person mere end 

halvdelen af det antal personer, der skal vælges.  

Dirigenten oplyser om, hvor mange personer, der skal føres på stemmesedlen. 

 

11. Formanden har mulighed for at afgive en afsluttende bemærkning, efter sidste punkt på dagsordenen er 

færdigbehandlet. 

 

12. Dirigenten afslutter mødet. 

 

 


