
Generalforsamling  25.1.2017 i Lilletoften haveforening 

 

Valg af dirigent: Thomas Have 87 

Valg af referent: Matilde Have 161 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt i flertal dog kun ved ændring af punkt 8 bliver 

behandlet førend punkt 7. 

Valg af stemmetællere: Michela have 15 , Bodil have 14, Gry have 7.  Christine have 

72. 

Fremlæggelse af revideret regnskab 2016 samt budget 2017 

Bestyrelsens beretning:  

Året 2016 har fra bestyrelsen side været set med indhold af mange tiltag der har 

styrket fællesskabet i foreningen dette udnævner sig ved flere ting. 

a. Arrangement Hygge på plænen, Sommerfest. Arbejdsdag. Alle med god 

tilslutning og i fælles ånd. 

b. Ny affald sortering aftale. 

c. Haverunde er ikke gået som vanlig i foreningen, bestyrelsen nævner at 

mange haver efter fælles arbejdsdag ser pæne ud trods overstående.   

d. Der fortælles at medlemmer har fælles ansvar at hjælpe med at fylde 

huller på vejen med grus. 

e. Der indkøbt skilte til gangene disse skal sættes op på en arbejdsdag 

f. Sidste år i Have selskabet. 

g. Bestyrelsen opfordre til hvis medlem har mulighed for det gerne må 

indsætte via den oprettet Advokat-konto. Pt. står der ca. 8500kr. 

h. Nyt fra Odense kommune, Rapport om ny Lokalplan er ej offentligt gjort 

men er færdig pr. 25.1.2017. hvorpå bestyrelsen ikke har kunne videregive 

nyt 

i. Have 126 er blevet overtaget af Lilletoften og er vurderet til 70.000kr  

j. Foreningens traktor virker igen efter skift af reservedele. 

 



Beretning godkendes af medlemmer. 

 

Punkt 6 Fremlæggelse af revideret regnskab 2016 samt budget 2017 

a. Have 168. ser uvished omkring indtægter og udgifter i have udvalget. Nævner 

underlæggende bilag, manglende synlighed på overskud i samlet regnskab. 

Her nævnes regnskab for det samlet i foreningen og festudvalg ikke er i samme 

regi. 

b. Have 219. ser i regnskabet at der står Penge på Vejkonto og nævner om disse 

skal bruges på vej, her nævnes at ved tidligere bestyrelses møde aftalt at disse 

skal bruges som buffer til advokat. 

c. Have 9 Kan ikke i budget se de besparet penge der er kommet ud af anden 

aftale af renovation fra City-container er sparet, Her oplyser bestyrelsen at det 

er pr. tømning der betales, og det indhentet tilbud var med færre tømninger 

dog lavere i pris end tidligere aftale. 

d. Have 14. Påtaler at synliggøre opsparings konto til Kloak system og vejkonto 

skal stå uspecificeret. For tydeliggørelse. 

e. Have 214 mere information og åbenhed i budget tanker og andet. 

f. Have 9 kan ikke godkende budget grundet advokat konto og bogholder står i 

samme kolonne i budget som samlet udgift. 

Der stemmes, via håndsoprækning og med 1 imod resten af forsamling. 

g. Have 47 Har flere punkter lagt på dagsorden: 

1: Bibeholdelse af nuværende regler: Under dette punkt vedtægter taget er 

vedtaget ved gernalforsamling og ej under haveforbundet, dette gjorde 

tidligere regler førend 1.januar 2017. Alle regler er vedhæftet i bilag i tidligere 

skrivelse fra bestyrelsen. 

2. Hvilket mandat arbejder advokaten efter?  Her beskrives Advokats mandat 

at være Foreningen må arbejde ud fra givne råd for bedst at føre sag. 

3. Oprette et advokatudvalg bestående af en som: Har hus på ”lovlig” 86 m2 – 

som gerne vil  bygge – som gerne vil bibeholde foreningen som den er nu. Her 

forklares fra forenings side og andre medlemmer at dette skal være bestyrelsen 

foretagne. 

4. Genoprettelse af haveudvalg: Dette vil blive svært da et bestyrelses medlem 

underskrift skal være tilstede ved evt. skidtbrev og derfor stadig kan varetages 



nemmeste af bestyrelsen selv. Under dette punkt aftales der ligeledes via 

afstemning hvordan haverunden skal varsles dette bliver diskuteret frem via 

dialog imellem medlemmer at det skal varsels så ingen kan undgå at blive 

informeret omkring skidtbrev. 

Afstemning optalt af stemmetæller 

For varsling: 42 

Mod varsling 40. og der godkendes varsling for haverunde. Dette vil ske via 

www.Lilletoften.dk og med opslag på forenings hus. 

5. Oprettelse af udvalg for helårsvand og kloak for hele foreningen: 

Have 189 har medbragt indhentet tilbud på vandledning til helårs vand, der 

lægges over til at dette bliver Kloak udvalgets opgave fremover. 

Der bliver valgt Kloak udvalg bestående af alle de opstillende ved fælles enighed 

mellem medlemmer de valgt er: 

Have 120 John. Have 214 Molly. Have 6 Sabine, Have 14 Bodil, Have 77 Kenneth  

 

Regnskab for 2016 & Budget2017 Godkendes. 

 

Punkt 10  Fælleshuset på dagsorden dette vælges fra at den der har opstillet det. 

Bente have 50 har opstillet på dagordens : 

At udvide bestyrelsen til 5 medlemmer udover formand og kasser ( 7 ialt ) 

Vil gerne støtte op omkring at bestyrelsen øger sine medlemmer for at lette 

arbejdsbyrden på foreningen. Dette bliver ved fælles beslutning enighed om at der 

skal være stillet denne dagsorden som punkt inden general forsamling og dette vil 

kunne sættes ind som punkt ved næste general forsamling. 

Punkt12 Indkomne forslag her ej nogen forslag. 

 

 

 

  

http://www.lilletoften.dk/


Valg af kasserer: Der vælges ny kasser for en 2 årig periode opstillede er  

Have 6 Sabine, Have 87 Thomas 

Stemmer : Blank 1, Ugyldig 1 

Have 87 Thomas 42 stemmer  

Have 6  22 stemmer.  

Thomas godkendes og er kasser for 2 år i bestyrelsen. 

Valg af sekretær: Der vælges ny sekretær for en 2 årig periode opstillede er 

Have 198 Sol, Have 47 Kenneth  

Stemmer Have 198, 44 stemmer, Have 47, 23 stemmer. 

Have 198 Godkendes og er sekretær for 2 år i bestyrelsen 

Valg af 2 suppleanter   

Opstillede haver og stemmer: 

Have 47, 13 stemmer. Have 13 Ebbe, 24 stemmer. Have 120, 4 stemmer. Have 72 

Finn, 19 stemmer.  

Her med vælges for en 1 årig periode Have 13( 24 stemmer ) Have 72 ( 19 stemmer) 

Valg af 2 revisorer  

Opstillede haver og antal stemmer: 

Have 80 Jørgen og Have 14 Bodil er eneste opstillere og bliver begge valgt ved enighed 

i mødet. 

Valg af 1 revisorsuppleant Have 52 Lene bliver valgt til revisorsuppleant. 

Valg af medlemmer til festudvalg     

Alle opstillere bliver valgt i festudvalg. 

Have 161 Matilde, Have 15 Michela, Have 6 Sebine, Have 214 Molly. 



 

Generelt  

a. indsigelse fra Have 50 omkring punkt 11. Der derfor stemt omkring 5 bestyrelse 

medlemmer skulle stige til 7. grundet dette var stille på dagsorden, der skal 

stemme omkring dette førend det kan vedtages. 

Der stemmes for 5 medlemmer eller 7 medlemmer i bestyrelsen. 

Stemmer for 7 medlemmer: 25 

Stemmer for 5 medlemmer 38, dette forsæt se punkt 11. 

b. Have 6. Spørger ind til om Foreningens traktor skal kunne lånes af medlemmer, 

hertil svares det ikke kan lade sige gøre grundet forsikring, bestyrelsen henviser 

til tidligere dagsorden fra General forsamling 2015 Se notat omkring traktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Godkendt 

 

 

Formand                                                                     Dirigent  

 

 

 

Referent                                                                       Dato 

 

 

 

 

 


