Marienlyst 1-9-2021

INDKALDELSE
til ordinær generalforsamling i H/F Marienlyst
Søndag d. 3. oktober 2021 kl.10.00
Sted: Firmasport
Paludan-Müllers Vej 110
8200 Aarhus N.
PROGRAM FOR DAGEN …
kl 9.15

Dørene åbner for registrering og udlevering af stemmesedler. Kom gerne i god tid.

9.15-10.00

Der vil være mulighed for at få rundstykker og kaffe/te inden mødet starter

Kl 10.00

Generalforsamlingen går i gang.

Ca. 12.15

Frokost – vi byder på en sandwich
Mødet slutter når vi har været gennem dagsordenen

Der vil blive holdt pauser efter behov. I pauserne vil vi byde på kaffe, te, øl og vand.

TILMELDING til morgenmad /frokost
Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.
Vi vil gerne have tilmelding til morgenmad og/eller frokost senest d. 28.september
Tilmeld på mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller sms: 30117803.
Skriv havenummer, antal personer og om I ønsker morgenmad, frokost eller begge dele.
Har du særlige ønsker om for eks. vegetarisk eller andet så skriv også det.

CORONA
D. 3. oktober er alle Corona restriktioner ophævet. For at alle stadig skal føle sig sikre, vil der igen være
opstilling af stole med 1 meters afstand og ingen borde. Der vil også være håndspit til hænderne.

VIGTIGE DATOER
Senest søndag d. 12. september kl 24 – Sidste frist for indsendelse af forslag til afstemning på GF
Senest søndag d. 19. september – udsendelse af alle bilag til GF
Senest tirsdag d. 28 september – tilmelding til morgenmad / frokost

HVEM KAN KOMME?
Husk billed-ID. Det er kun medlemmer af foreningen, samt disses ægtefælle / samlever i mere end 2
år / registreret partner der har adgang til generalforsamlingen.
Samme personer har også taleret, stemmeret og kan vælges til bestyrelse, vurderingsudvalg og andre
poster.
Man er medlem af foreningen når man er underskriver eller medunderskriver på en lejekontrakt.
Hver have har 2 stemmer.
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FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN
Har du et forslag du gerne vil stille til generalforsamlingen?
Se i den vedlagte vejledning, hvordan du stiller gode forslag.
Forslag der ønskes behandlet, kræver forslagsstillerens tilstedeværelse
Bestyrelsen skal have dit forslag, senest – senest 12. september kl 24
•

Forslag kan sendes på mail til bestyrelsen@hf-marienlyst.dk.

•

Med brev til Bestyrelsen, Haveforeningen Marienlyst 80, 8200 Aarhus N.

•

Afleveres i bestyrelsens postkasse ved fælleshuset.

•

Afleveres personligt til et bestyrelsesmedlem.

BILAG TIL GF UDSENDES - SENEST søndag d. 19. september
Bilag er beretningen, regnskab, indkomne forslag, forslag fra bestyrelsen, m.m.
Bilag udsendes til alle der har opgivet en mailadresse, senest søndag d. 6. september kl 24.00
Medlemmer uden mailadresse vil modtage en sms om at bilagene er klar og kan hentes på vores
hjemmeside www.hf-marienlyst.dk/gf2021
Vil du have bilag på papir kan du hente dem ved bestyrelsen
•

I kontortiden mandag d. 20.sept. eller den 27. sept. kl 18 – 20.

•

Ved døde duer lørdag d. 25 sept. eller d. 2. oktober. kl. kl 13-16

OPSTILLING TIL BESTYRELSE, VURDERINGSUDVALG eller REVISOR
Vil du gerne stille op til bestyrelse, vurderingsudvalg eller som revisor, evt. som suppleant, kan du gøre
det på selve generalforsamlingen.
Kan du ikke komme, kan du opstille ved at meddele dette skriftligt til formanden inden GF.
på mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller sms: 30117803
I år er følgende poster på valg på generalforsamlingen:
Kasserer og 1 ordinært bestyrelsesmedlem. Begge for 2 år
3 bestyrelsessuppleanter for 1 år./ (indtil næste ordinære generalforsamling )
1 intern revisorer for 1 år / (indtil næste ordinære generalforsamling )
2 revisorsuppleanter for 1 år / (indtil næste ordinære generalforsamling )
2 medlemmer af vurderingsudvalget. 1 for 3 år og 1 for 2 år.
1 suppleant til vurderingsudvalget for 3 år
Som suppleant i både bestyrelse og vurderingsudvalg – er der gode muligheder for at deltage i
arbejdet. Som suppleant kan du finde ud af, om du senere har lyst til at stille op til fast medlem af
bestyrelse eller vurderingsudvalg.
I 2021 skal vi have ny kasserer – Jens Balder (have 30) ønsker ikke at genopstille som kasserer efter 4
år på posten. Vil du vide mere om hvad kasserer jobbet indebærer, kan du kontakte Jens Balder på tlf:
60 19 76 08. Der er pt. ingen kandidater til posten.
1 ordinært bestyrelsesmedlem – Zdenek er udtrådt af bestyrelsen i april 2021. For øjeblikket er Trine
(have 65) konstitueret bestyrelsesmedlem for Zdenek. Trine ønsker ikke at fortsætte som
bestyrelsesmedlem. Jens Balder overvejer at opstille som alm. bestyrelsesmedlem for 2 år.
Det skal ikke holde nogen tilbage fra at opstille på valg også. Vil du vide mere om arbejdet i bestyrelsen
kan du kontakte Sidsel Tlf: 30117803
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2 medlemmer af vurderingsudvalgt Kirsten (have 89) er udtrådt af vurderingsudvalget før tid.
Hendes post skal genbesættes med et nyt medlem for 2 år.
Derudover skal der vælges et medlem for 3 år.
Vil du vide mere om hvad vurderingsjobbet går ud på kan du kontakte Muharrem (have 99) på tlf:
50413594
Vi mangler en interne revisor og suppleanter
Foreningens regnskab revideres af ekstren revisor, men vi har interne revisorerer i foreningen der
kontrollerer at foreningens penge er brugt efter hensigten og at bilagene er i orden.
Vi har for øjeblikket kun én intern revisor selvom vi skal have 2 da der ikke var nogen der opstillede til
den 2. post på Gf 2020. Interne revisorer bliver valgt for 2 år.
Inge (have 146) er valgt som intern revisor på GF 2020 og er på valg igen i 2022.
Ligesådan mangler vi to revisorsuppleanter
Vil du vide mere om hvad revisor jobbet indebærer, kan du kontakte Jens Balder på tlf: 60 19 76 08.

VEL MØDT
Vi håber på en god generalforsamling med mange fremmødte og gode debatter om
vores alle sammens forening.
Bestyrelsen HF Marienlyst
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TILMELDING til morgenmad /frokost
Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.
Vi vil gerne have tilmelding til morgenmad og/eller frokost senest d. 28.september
Tilmeld på mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller sms: 30117803.
Skriv havenummer, antal personer og om I ønsker morgenmad, frokost eller begge dele.
Har du særlige ønsker om for eks. vegetarisk eller andet så skriv også det.
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DAGSORDEN
Ordinær generalforsamling i HF Marienlyst
Søndag d. 3. oktober 2021 kl.10.00
1) Godkendelse af forretningsordenen
2) Udpegelse af referent
3) Valg af dirigent
4) Valg af stemmeudvalg
5) Bestyrelsens beretning
6) Regnskab 2020- fremlæggelse og gennemgang og mulighed for at stille spørgsmål
Budget 2021/ punktet udgår. Budgetter for 2021 er allerede godkendt ved afstemning på nød GF d.
9. maj 2021
7) Indkomne forslag til afstemning
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Kasserer for 2 år – På valg: Jens Balder Sørensen (30) - modtager IKKE genvalg
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år – På valg: Konstitueret bestyrelsesmedlem Trine Holm (65)
c.

3 bestyrelses-suppleanter for 1 år
På valg :
Remon Dawod (86)
Abdul Kalayci (139)
Ubesat

9) Valg af revisorer og suppleanter.
a. Revisor for 2 år – På valg: Ubesat
b. 2 revisorsuppleanter for 1 år
På valg Ubesat
10) Valg til vurderingsudvalg og suppleanter.
a. 1 vurderingsudvalgs-medlem for 3 år – På valg: Muharrem Tezcan (99)
b. 1 vurderingsudvalgs-medlem for 2 år : Kirsten Juul (89) er udtrådt af vurderingsudvalget
c.

1 vurderingsudvalgs-suppleant for 3 år - På valg: Helle Preuthun (101)

11) Evt.
INSPIRERENDE HAVER 2021
Vi slutter dagen med uddeling af priser for inspirerende haver 2021.
Vi havde planlagt det skulle ske ved sommerfesten i august 2021, men vi synes ikke vi havde nok kandidater at vælge
imellem. Har du en have du vil anbefale som inspirerende have 2021 så kontakt bestyrelsen med et havenummer og en
begrundelse.
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SÅDAN LAVER DU ET FORSLAG
- til generalforsamling i Haveforeningen Marienlyst
Hvem må stille forslag?
Alle som har adgang til generalforsamlingen, har ret til at stille forslag .
Forslag der ønskes behandlet, kræver forslagsstillerens tilstedeværelse
Hvordan skal forslaget stilles
Forslag kan afvises af dirigenten, hvis han mener at det ikke er klart nok hvad der stemmes om.
•

Forslag skal stilles skriftligt.
Du kan bruge skabelonen på næste side, men det er ikke nødvendigt.

•

Giv forslaget en overskrift der fortæller hvad det handler om

•

Husk navn og havenummer

•

Forslaget skal være så præcist, at det er helt klart, hvad der skal stemmes om.
Prøv at tænk over alle de spørgsmål, eller indvendinger der kan komme, og indtænk ”svarene” i
forslaget.

•

Forslaget skal stilles så der kan stemmes ja eller nej til forslaget.

•

Hvis det koster penge at gennemføre forslaget, skal det fremgå hvad udgifterne for
foreningen/medlemmerne vil være.

•

Det er en god ide at begrunde hvorfor man stiller forslaget og hvilken betydning det vil få for
foreningen og medlemmerne.

•

Du kan også begrunde dit forslag mundtligt på selve generalforsamlingen, hvor du også skal
være parat til at svare på evt. spørgsmål..

Har du brug for hjælp?
Du kan altid bede kredsen, foreningens bestyrelsen eller måske en nabo om hjælp til at formulere dit
forslag.
Ønsker du hjælp fra bestyrelsen så henvend dig i god tid, inden fristen for indlevering af dit forslag, så
vil vi forsøge at hjælpe dig.
NB! Bestyrelsen kan hjælpe med at udforme forslaget, men kan ikke stilles til ansvar for om forslaget
godtages af dirigenten på generalforsamlingen eller for udfaldet af afstemningen .

Eksempel: (dette er ikke et rigtigt forslag !!!)
Overskrift: Forslag om gule havelåger i alle haver.
Forslag: Jeg foreslår at der i ordensreglerne indføres at ….
Alle havelåger skal være gule.
Der kan vælges mellem 3 gule farver, der bestemmes af bestyrelsen
Malingen betales af foreningen
Havelejerne skal selv male og vedligeholde havelågen
Økonomi: Det koster ca. 200 kr. pr låge – i alt ca. 34.000 kr., der sættes på budgettet
Begrundelse: Det giver et mere ensartet udtryk i foreningen
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Forslag til generalforsamlingen i HF Marienlyst,
3. okt 2021
Afleveres med brev/personligt til bestyrelsen eller via mail til bestyrelsen@hf-marienlyst.dk
Afleveres senest 3 uger før generalforsamlingen dvs 12. september kl 24
Kun et forslag pr. skema.
Flere skemaer kan hentes ved bestyrelsen i åbningstiden mandage 18-20 eller på hjemmesiden:
www.hf-marienlyst.dk /gf2020
Udfylder du skemaet i hånden så skriv tydeligt.
Forslag om:
Forslagsstillers navn og havenummer

Forslagets tekst (Vær så konkret, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget)
Jeg foreslår at …

Eventuel begrundelse for forslaget
(F.x. Hvorfor stiller du forslaget? / Hvilken betydning har forslaget for foreningen og medlemmerne? )

Økonomi- hvad koster det? (vedlæg evt. bilag fx indhentede prisoverslag)

Dato og underskrift:
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