
RESULTATET AF AFSTEMNING I FORBINDELSE MED  

NØD GF 9. MAJ 2021 

HF MARIENLYST 

96 haver afgav deres stemme ved personligt fremmøde på P3 kl. 12-17  

Hver have har 2 stemmer dvs. i alt 192 stemmer. 

De forslag der kræver at 2/3 af alle haver møder op – forslag 2b og 4 - er derfor ikke endeligt vedtaget før  2/3 af 

fremmødte ved næste generalforsamling (nød/ekstraordinær eller ordinær) stemmer ja til forslagene. 

Stemmerne blev optalt af  

Lisa have 49 

Helle have 101 

Thomas have 16 

 

RESULTATERNE ER : 

1. FORSLAG OM GODKENDELSE AF BUDGET 

”Stemmer du ja eller nej til det fremlagte budget for 2021?” 

Ja stemmer: 190 

Nej stemmer:2 

Blanke eller ikke afleveret: 0 

I alt: 192 

Budgettet er godkendt ved almindeligt flertal 

 

2.a FORSLAG OM AT OPTAGE KOLLEKTIVT LÅN VED KOMMUNEN 

”Stemmer du ja eller nej til at foreningen optager et kollektivt lån fra Aarhus Kommune, med løbetid på 30 år 

og til 5% rente til finansiering af kloakering i HF Marienlyst?”  

Ja stemmer: 182 

Nej stemmer: 9 

Blanke eller ikke afleveret: 1 

I alt: 192 

Det var ved denne afstemning flertal for at optage et kollektivt lån. 

OBS: Dette forslag er et forslag om et ekstraordinært indskud .  

Da fremmødet ikke var tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, vil forslaget blive 

fremsat igen ved næste generalforsamling (nød/ekstraordinær eller ordinær) . 

Her kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte. 

 



2.B KLOAKERING TIL SKEL ELLER KLOAKERING TIL SOKKEL?  

– ALLE HAVER FÅR SAMME LØSNING  

”Ønsker du at alle haver i Marienlyst kloakeres til skel eller kloakeres til sokkel?” 

Stemmer skel: 10 

Stemmer sokkel: 180 

Blanke eller ikke afleveret: 2 

I alt: 192 

Det er ved almindeligt flertal vedtaget at der kloakeres til sokkel  

 

4. FORSLAG OM YDERLIGERE OPSPARING TIL NEDLÆGGELSE AF VAND I FROSTFRI 

DYBDE I FORBINDELSE MED KLOAKERING.  

 

”Stemmer du ja eller nej til følgende forslag: Sammen med havelejen i juli 2021 indbetales der et beløb på 

1200 kr / pr have som opsparing til installering af vand i frostfri dybde i foreningen. Beløbet indsættes på en 

selvstændig konto og udbetales igen hvis man overdrager haven til ny lejer inden anlæg.” 

Stemmer ja: 186 

Stemmer nej: 6 

Blanke eller ikke afleveret: 0 

I alt: 192 

Det er ved denne afstemning flertal for yderligere opsparing ,  

OBS: Dette forslag er et forslag om et ekstraordinært indskud.  

Da fremmødet ikke var tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, vil forslaget 

blive fremsat igen ved næste generalforsamling (nød/ekstraordinær eller ordinær). Her kan forslaget endeligt 

vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte. 
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