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Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2016 kl. 19.30 

Ad 1, 2 og 3. Valg af dirigent, referent samt godkendelse af referat fra sidste år. 
Susse Boysen bød velkommen til foreningens vist nok 38. generalforsamling.   
 
Sven Nørgaard valgtes til dirigent, og Sven konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
Der var 27 fremmødte, repræsenterende 17 parceller. Der blev afleveret 5 fuldmagter repræsenterende 5 
parceller.  
 
Hanne Henriksen valgtes til referent (beslutningsreferat).  
 
Generalforsamlingen godkendte referatet fra sidste år. 
 
 
Ad 4. Beretning fra bestyrelsen 
Bestyrelsen præsenterede sin beretning på et ”slideshow” og kommenterede løbende de enkelte punkter. 
Beretningen ligger tilgængelig på foreningens hjemmeside: http://www.gf-soegaarden.dk/ under punktet 
”Referater” og kan læses i sin fulde længde der.  
 
Udover den trykte beretning oplystes det, at bestyrelsen havde rettet henvendelse til Furesø kommune for at 
gøre opmærksom på underminering/skader omkring flere kloakker/afløb i Sørækken. Kommunen har efter-
følgende rettet op på i alt 3 afløb, og problemerne er nu afhjulpet.  
 
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.  
 
 
Ad 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Per Hagbarth forelagde regnskabet for 2015, der viste et overskud på 6.157 kr.  
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
Ad 6. Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen havde udsendt følgende forslag: 
 
1. ”Plan for vedligeholdelse af fællesarealerne”  
 

Forslaget består af følgende 3 dokumenter (3 sider), vedhæftet indkaldelsen den 8/2 2016: 
1. Ændring af model for vedligehold af fællesarealer - Beslutningsgrundlag Udg. 01 af 03. nov. 2015 
2. Vedligehold af fællesarealer - Februar 2016 
3. Oversigtskort. Fællesarealer er afmærket med Grøn (græs) og Blå (bevoksning)  

 
Forslaget blev enstemmigt godkendt.    

 
 
2. ”Nedsættelse af et legepladsudvalg” 
 

Bestyrelsen ønskede nedsat et legepladsudvalg - og interesserede kunne melde sig.  
Et legepladsudvalg bestående af Dorthe Brandt (122), Hanne Henriksen (124), Pernille Nielsen (126), 
Louise Lolk-Hansen (128) samt 1 medlem fra bestyrelsen blev nedsat.    

 
 
 
 

http://www.gf-soegaarden.dk/
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Ad 7. Forslag fra medlemmerne. 

Der forelå 5 forslag fra medlemmerne.  
De 3 af forslagene vedrører alene budget og disse forslag blev derfor behandlet under pkt. 8 - budget. 

 
Forslag nr. 1 fra nr. 124:  
”Brug naturen som legeplads/ Legepladsudvalg - og samtidig afsættelse af kr. 20.000 på budget 2016” 
Forslag om, at et forslag fra Legepladsudvalget skal vedtages på en kommende generalforsamling, 
førend der kan disponeres over midler på 2016-budgettet til indkøb af legeredskaber.  
 
Afstemning:        22 for forslaget.  22 imod forslaget. 
 
Da afstemningsresultatet viste stemmelighed, bortfaldt forslaget. 

 
 

Forslag nr. 2 fra nr. 132: ”Den opdaterede beboerinformation sættes til afstemning” 
Der var bred enighed om den nye version af beboerinformationen, også kaldet ”Vort Kvarter”.  
Flot arbejde. 
 
Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

 
 
Ad 8. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent 
Per Hagbarth redegjorde for det udsendte budgetforslag.  
Bestyrelsen foreslog et kontingent på kr. 3.000 pr. parcel.  
 
 

Forslag nr. 3 fra nr. 122 ”Forslag om at øge budgetposten Fortæring ved havedage” 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget om at forøge budgettet for Fortæring ved 
havedage fra kr. 5.000 til kr. 6.000. 
 
Henrik Norgreen bemærkede, at fortæringen dermed kommer til at svare til ca. 125 kr. pr. person, der 
tilmelder sig spisningen, excl. drikkevarer. 

 
 

Forslag nr. 4 fra nr. 132 ”Rummelighed i budgetposten Generalforsamling og møder” 
Forslag om afsættelse af kr. 3.000 på budgettet til ”Generalforsamlinger og møder”. 
 
14 stemte for forslaget og 24 stemte imod forslaget.  Forslaget blev ikke vedtaget. 

 
 

Forslag nr. 5 fra nr. 132 ”Sammenlægning af budgetposterne Havedage og Gartner” 
Ole Andersen trak sit forslag tilbage. 

 
 

Forslag nr. 6 fra nr. 114 ”Fjernelse af budgetpost” 
Henning Fangel forelagde mundtligt forslag om at fjerne budgetposten på kr. 20.000 til legeplads 
samtidig med at kontingentet på kr. 3.000 pr. parcel fastholdes. Derved opnås, at forslag fra 
Legepladsudvalget skal godkendes på en ekstraordinær eller en ordinær generalforsamling, førend 
bestyrelsen kan disponere over midler til gennemførelse af Legepladsudvalgets forslag.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
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Dermed blev bestyrelsens forslag til budget og kontingent vedtaget med de under forslag 3 og 6 vedtagne 
ændringer.  
 
21 parceller er tilmeldt aftalen YouSee. Udgiften til YouSee udgør i år 2016 kr. 49.413 (svarende til 
Grundpakken). Udgiften opkræves alene hos de tilmeldte 21 parceller med kr. 2.353.   
 
 
Ad 9. Valg af ny bestyrelse 
Henrik (100), Flemming (128) og Per (138)var på valg. Alle var villige til genvalg.  
Ida (112)vil gerne stille op til bestyrelsen.  
Da der således var 4 kandidater til 3 pladser i bestyrelsen, blev der holdt skriftlig afstemning. 
 
Afstemningsresultatet blev Flemming (128) med 34 stemmer, Henrik (100)med 26 stemmer, Per (138) med 
25 stemmer og Ida (112) med 20 stemmer.  
 
Flemming, Henrik og Per blev således valgt. Susse (110) og Henning (114) var ikke på valg. 
 
Efter valget meddelte Henning (114), at han træder ud af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen består herefter af: Henrik Norgreen (100) 
 Susse Boysen (110) 
 Flemming Lolk-Hansen (128) 
 Per Hagbarth (138) 
 
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Stephen Laursen (118) ønskede ikke genvalg. Som ny suppleant valgtes Ida Mundt (112). 
Da Flemming Hansen (144) ikke var til stede, indtrådte Ida Mundt (112) i bestyrelsen. 
 
Suppleant til bestyrelsen er:  Flemming Hansen (144) 
 
 
Ad 11. Valg af revisor 
Som revisor genvalgtes: Hanne Henriksen (124)  
 
 
Ad 12. Eventuelt 
Ole (132) trådte ud af Festudvalget. Festudvalget består herefter af Klaus (112), Erik (122), Pernille (126) 
samt et medlem fra bestyrelsen.  
 
Haveudvalget blev genvalgt og består af Jens (124), Susanne (132), Hanne Moos (142) samt et medlem fra 
bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen takkede Susanne(132) for koordinering af vor private ”Naboovervågning”. 
 
Bestyrelsen lovede ved sit førstkommende bestyrelsesmøde at fastlægge årets ”havedage”.  
 

 Generalforsamlingen hævet.  

 
 Sven Nørgaard Hanne Henriksen 
 dirigent referent 
 


