Referat fra Haveforeningen Lilletoftens ordinære generalforsamling
d. 27 Februar 2013
1. Valg af dirigent.
a. Jesper have 213 blev valgt til dirigent. Dirigenten besluttede at udsætte
generalforsamlingen, til et medlem, som havde lavet uro, blev udvist.
2. Valg af referent.
a. Didde have 189 påtog sig jobbet.
3. Godkendelse af dagsorden.
a. Dagsordenen blev godkendt.
4. Valg af stemmetællere.
a. Have nr. 35, have nr. 39, have nr. 72, have nr. 210 og have nr. 232 blev valgt til
stemmetællere.
5. Formandens beretning.
a. Vedlagt som bilag 1.
b. Beretningen blev godkendt.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget for 2013.
a. Kassereren fremlagde regnskabet og budget for 2013, have 189 havde en del
spørgsmål til regnskabet se bilag 2. Kassereren havde svært ved at besvare
spørgsmålene.
b. Regnskabet blev godkendt med 56 stemmer for og 28 mod.
7. Mistillidsvotum til bestyrelsen, indsendt af Kaj have 203
a. Der er megen snak om vand, da nogle haver har haft vand vinteren igennem, der har
været frostsprængninger og der er rejst erstatningskrav overfor formanden ved
skrivelse se bilag 3, redegjort af Jan have 163. Der er ca. 40 underskrivere.
b. Bestyrelsens håndtering af byggeregler og formandens eget hus,
c. Der blev foretaget afstemning om mistillid til bestyrelsen, med 28 stemmer for og 55
imod 3 blanke og 2 ugyldige.
8. Information om skidtrunder.
a. Formanden orienterede om de nye procedurer, vedrørende skidtrunderne, 1. gang får
man en advarsel, 2. og 3. gang falder bøderne uden advarsel. Der bliver ikke
bekendtgjort hvornår der er skidtrunder.
9. Lilletoften fylder 60 år den 14. 3.2013
a. Forslag om at renovere vejene i stedet for at holde en fest.
b. Der kunne opstilles en pølsevogn med et partytelt, og man kunne selv medbringe
drikkevarerne.
c. Festudvalget består af have 14 og have 194, som vil arrangere jubilæet.
10. Præmiehaver.
a. Have nr. 84 fik 3. præmie
b. Have nr. 103 fik 2. præmie
c. Have nr. 68 fik 1. præmie
11. Indkomne forslag.
a. Der er indkommet forslag fra have 203.
a.i. Der er mistillid til bestyrelsen (udgår)
a.ii. Valg til ny bestyrelse (udgår)

a.iii. Hvilke regler har vi nu (byggeregler, regler om gravning) (udgår)
a.iv. Regler om brug af traktor, efterlyses på skrift, kørebog. (udgår)
a.v. Bestyrelsens max beløb for indkøb. Uden godkendelse/oplysning med
mulighed for indsigelse. (udgår)
a.vi. Handel med haver uden for sæson. (muligheder) (nedstemt p.g.a. bestyrelsen
ikke vil være på kontoret udenfor sæsonen.)
a.vii. Indførsel af høring af køb over? Beløb med svar på 14 dages opslag
(nedstemt)
Formanden kommenterede at bestyrelsen var valgt til at varetage foreningens
interesser og derfor var forslaget udgået og nedstemt.
b. Der kom et mundligt forslag fra have 72, om at bestyrelsen burde være mere synlige
og træde tydeligere frem som de overordentlige.
12. Valg af kasserer.
a. Have nr. 14 Bodil valgt for 2 år.
13. Valg af bestyrelsesmedlem.
a. Den tidligere kassererhave 155 Glenn ønskede at forblive i bestyrelsen og fik 48
stemmer, Kurt have 119, 17 stemmer, Have 203 Kaj fik 9 stemmer.
14. Valg af suppleanter
a. Have 165 Martin 27 stemmer, have 52 Jan 20 stemmer,
15. Valg til repræsentantskabet.
a. Bestyrelsen, samt have 72 Finn.
16. Valg af revisor.
a. Have 189 Tommy blev valgt
17. Eventuelt.
a. Have nr. 35 foreslog, at ved flagning, uden for flagdage, skal der ved opslag gøres
opmærksom på anledning.
b. Festudvalget bekendtgjorde, at 2. lørdag i Maj hvert år afholdes loppemarked på
plænen.
c. Have 143 vil gerne tage sig af foreningens hjemmeside.
d. Til efteråret vil der komme kursus i vurdering af haver.
Referent Didde Lyneborg.

