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Indkomne forslag
FORSLAG 1 : ANG NEDGRAVNING AF ELKABLER MM PÅ FORENINGENS OMRÅDE -INCL I HAVERNE
•

Forslag:

Forslaget er vedtaget og tilføjes ordensreglerne som § 6.9

Ved nedgravning af elkabler mv. på foreningens område skal der benyttes entreprenør ril
gravearbejde, der skal søges gravetilladelse ved Aarhus kommune, bestyrelsen skal informeres,
og. området skal genetableres ift. gældende standarder.

FORSLAG 2: ANG. REGLER FOR HÆKKLIPNING, HÆKHØJDE MM
•

Forslaget er vedtaget
2.b tilføjes ordensreglerne som i § 9.3
2.a, 2.c og 2.d tilføjes ordensreglerne som § 9.12

Vedtaget: 2.a Ved havevandringen i september tjekkes om hækken er nyklippet OG overholder reglen om
max. 160 cm i højden og max. 60 cm i bredden. Hvis hækken ikke opfylder disse krav, får man
14 dages frist til at klippe hækken efter reglerne. sker dette ikke betales et påkrav.
2.b Højden måles ud fra 160 cm. når man går på vejen og beskuer hækken. (Altså IKKE målt ved
roden af hækplanten.)
2.c Hvis der er givet påkrav i efteråret, tjekkes der ved sæsonstart året efter, om den er klippet
efter reglerne. Hvis hækken stadig ikke opfylder disse krav, får man 14 dages frist til at udføre
arbejdet. Sker dette ikke betales endnu et påkrav.
2.d Ved havevandring i september tjekkes hækken igen, og hvis hækken tredje gang heller ikke
overholder reglerne, så får man 14 dage til at rette op på det, og der vedlægges et tilbud på
klipning, som iværksættes, hvis fristen ikke overholdes. Klipning betales af lejer.

FORSLAG 3: ANG. PASNING AF LÆHEGNSBÆLTET MOD NORD (MOD GRØN)
•

Forslaget er vedtaget og tilføjes ordensreglerne som § 19.1.2

Vedtaget: De haver der støder op til læhegnet mod nord (mod GRØN) skal som fællesarbejde holde stykket
ud for haven mellem læhegn og hæk ca. halvanden meter fra hækken fri for bevoksning, sådan
at der kan komme lys og luft til hækkene og sådan at der kan passeres. Haverne skal også holde
stykket ud for haven inde i læhegnet fri for affald.
Udført arbejde regnes som arbjedsdag. Arbejdet efterses ved de ordinære havevandringer. Er
arbejdet ikke udført ved havevandringen, gives der efter en 14 dages frist et påkrav på 250 kr.

FORSLAG 4: ANG. TILKØB AF BOGFØRINGSFUNKTIONEN
FORSLAG 5 : ANG. TILKØB AF KOLONIHAVEFORBUNDETS FORENINGSSERVICE – ØKONOMI.
•

Forslag 4 og forslag 5 blev frafaldet af forslagsstillere.
Bestyrelsen og forslagsstiller udarbejder gennemarbejdede forslag til GF 2022

Valg til bestyrelsen, revisorer og vurderingsudvalg
8.A. VALG AF KASSERER FOR 2 ÅR
Jens Balder Sørensen / have 30 blev genvalgt

8.B VALG AF BESTYRELSESMEDLEM FOR 2 ÅR
Peter Nielsen / have 102 VALGT

9.A. VALG AF 1 REVISOR FOR 2 ÅR
Kurt Frimodt Rasmussen / have 48 VALGT

9.B. VALG AF 2 REVISORSUPPLEANTER FOR 1 ÅR
Margit Baynes / have 108: VALGT
Lisa Jensen / have 9: VALGT

10.A VALG AF 1 VURDERINGSUDVALGS-MEDLEM FOR 3 ÅR
Carsten Davidsen/ have 27 VALGT

10.B VALG AF 1 VURDERINGSUDVALGS-MEDLEM FOR 2 ÅR
Judith Hansen / have 79 VALGT

10.C. VALG AF VURDERINGSUDVALGS-SUPPLEANT FOR 3 ÅR:
Helle Preuthun / have 101 GENVALGT

