DET BLEV BESLUTTET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING
23. MAJ 2019
Forslag 1: Opsparing til vand i frostfri dybde
Det blev endelig godkendt at vi i år sparer 800 kr op til vand i frostfri dybde.
Beløbet indbetales sammen med havelejen i juli 2019.
Forslag 2: Forslag til budget for færdiggørelse af have 80

Forslag 2.1. blev vedtaget
Det betyder at Have 80 gøres færdig med professionel arbejdskraft til større opgaver og
frivilligt arbejde til mindre opgaver.
Professionelt arbejde omfatter:
tømrerarbejde: loft, gulv og vægge 150 t,+ køkken 15 t.+ gulv i kontor.15 t samt
elektriker: ca. 40 t Der vil være mindre opgaver der skal udføres af foreningens
medlemmer med frivillig arbejdskraft – før og efter håndværkerne.
Vi kan sætte arbejdet i gang umiddelbart efter generalforsamlingen og foreningshuset
kan forhåbentlig stå færdig til brug for bestyrelsen og foreningens medlemmer om ca.3
måneder.
Derefter kan have 36 afhændes.

Samlet budget kr. 219.275 – Det svarer til ca. 1300 kr pr have.
Beløbet er allerede sparet op og står på foreningens konto.
Forslag 2.4 blev vedtaget:
Det betyder at Det budgetterede beløb til have 80 tages fra den del af foreningens
opsparing der ikke i forvejen er afsat til fælleshus . Denne del er på kr 296.520
Forslag 3: Ændring af ordensreglerne ang. husdyrhold + vejledning for fuglehold
NYE ORDENSREGLER OM HUSDYR-HOLD:
I Marienlyst kan man have hund, kat, stuefugle og lignende.

Lignende er almindelige små kæledyr som fx. kaniner, marsvin, skildpadder. Og højst 3 af en
slags.
Dyrene skal holdes inden for egen grund eller føres i snor eller lignende,
Dyrene må ikke ved deres adfærd være til væsentlig gene for øvrige medlemmer.

SÆRLIGT OM FUGLEHOLD:
Udegående fugle som høns. duer, gæs, ænder, kalkuner m.m. er ikke tilladt.
Dog gives der dispensation til de der allerede har høns, duer og lignende d. 23. maj
2019.
De skal være registret ved bestyrelsen inden 15. juni 2019.
Dispensationen følger navngiven lejer i ét bestemt lejemål og ophører hvis lejer
udtræder af lejekontrakten.
Der må ikke etableres nye fuglehold.

Alle med fugle skal tage hensyn til naboerne og sørge for at de ikke tiltrækker rotter

Derfor skal alle former for fuglehold med dispensation overholde Marienlysts
vejledning for fuglehold, besluttet på foreningens generalforsamling.

Den beskriver en række ting man skal følge omkring fuglehuse, foder og gødning.
Vejledningen udleveres når man registrerer sin fugle – og der står også at man højst
må have





6 voksne høns med kyllinger pr. have
12 voksne duepar med unger pr. have
2 voksne gæs, ænder o.l. med unger pr. have

SÆRLIGT OM HUNDE
Man må have højst 2 hunde med hvalpe under 18 uger pr have
Hunde skal være registreret i dansk hunderegister og ansvarsforsikret.
Det er ikke tilladt at holde muskelhunde eller ulovlige hunde samt krydsninger heraf.
SÆRLIGT OM KATTE

Katte skal være neutraliseret og øremærket/ chippet /bære halsbånd eller lignende, så man
kan se at de er nogens og hvor de hører hjemme.
Katte må ikke efterlades i haverne uden for sæsonen.
Efterladte og Ikke mærkede katte vil blive indfanget af Dansk Dyreværn .
BIER
Bier er tilladt – dog må der ikke være mere end 3 bistader pr. have og max 50 stader på hele
Marienlysts område.
Der kan placeres stader på foreningens fællesområder, efter godkendelse ved bestyrelsen.
Staderne skal være placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden og øvrige forhold.
BUDGETTET FOR 2019 BLEV GODKENDT

