Referat fra Haveforeningen Danevangs generalforsamling den 30. marts 2019

1. Valg af dirigent og referent
Jytte Løvland blev valgt som dirigent
Marianne Christiansen blev valgt som referent
2. Formandens beretning
Henrik Göta Jensen fortalte om at der mangler fælles værdier, ansvar og respekt blandt
medlemmerne i haveforeningen.
Porten har i vinter været lukket med en låst kæde jf. generalforsamlingens beslutning.
Stolpen er blevet ødelagt af en ukendt gerningsmand og efterfølgende er beslutningen om ikke
at køre ind i lukkeperioden ikke blevet respekteret.
Formanden er på trods af beslutningen blevet bedt om flere gang i løbet af vinteren at åbne.
Toiletbygningen har ikke været aflåst i løbet af vinteren og her er det heller ikke blevet
respekteret at denne ikke skal bruges om vinteren, hvor der er lukket for vandet.
Der har været en sag med tyveri af vand fra foreningen af folk udefra, men dette er der taget
hånd om.
Bestyrelsen har været på flere havevandringer i løbet af året og det ser skidt ud mange steder.
Vejstykker og hække bliver ikke holdt rene for ukrudt. Der er rod og byggematerialer i flere
haver, som kan tiltrække rotter. Der er steder med affaldsposer i haverne, som ligeledes
tiltrækker rotter.
Ulla Jensen og Britta Baarsgaard Krüger har samarbejdet med Vejle Kommune om at få
kanalen renset op. Kommunen arbejder på at finde en løsning, da de ikke kan køre ind med
maskiner i den smalle kanal.
Der har været en rimelig opbakning til arbejdsdagen og drændagene, men formanden opfordrer
fortsat til at vi hjælper hinanden og styrker fællesskabsfølelsen i foreningen.
Kommentarer: Ros til bestyrelsen for deres store arbejde.
Der er et ønske om mere oprydning i tavlen.
Martin Vestergård tilbyder at holde toiletbygningen i den kommende sæson.
Der var diskussion i plenum omkring aflåsning af haveforeningen om vinteren. Forslag om
mulighed for at låse op i forbindelse med salg. Forslag om at foretage salg i den åbne sæson.
Forslag til forskellige muligheder for at låse af. Bl.a. pullerter eller en bedre låst kæde, evt.
rykket ned til tavlen, så der er mulighed for at parkere på det øverste vejstykke udenfor
sæsonen. Bestyrelsen arbejder videre med en løsning.
3. Aflæggelse af regnskab for 2018
Regnskabet var runddelt ved bordene.
Dorrit Sørensen fremhævede et par punkter hvor regnskabet afveg fra normalen:
Der er brugt mere end dobbelt så meget vand som normalt pga. den lange, tørre sommer.
Vedligeholdelsesposten har været dyrere pga. rensning af både hoveddræn og sidedræn med
slamsuger.
Hovedhanen på Thyrasvej, som tilhører haveforeningen var defekt og er blevet skiftet.
Spørgsmål: Ønske om at vandforbruget skrives i regnskabet.
Er renovationen steget? Der har været en generel stigning, men vi har ingen bøder fået for
forkert sortering af affald.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Afstemning om nye vedtægter – bestyrelsens forslag
De nye vedtægter blev vedtaget med 17 stemmer. Ingen stemte imod.
Afstemning om drænplan – bestyrelsens forslag
Hans Krüger har renset drænbrøndene i løbet af vinteren. Der er forespørgsel om hjælp til
dette. Bestyrelsen undersøger behovet og arbejder på en løsning.
Drænplanen blev vedtaget med stort flertal.
5. Fastsættelse af lejeaftalen
Lejekontrakten med Vejle Kommune skal fornyes i 2021.
Teknisk forvaltning har indkaldt formanden til et møde, men har ikke nævnt formålet.
Det blev nævnt at der har været afholdt et møde men andre foreninger vedr. størrelsen på
husene i foreningen, men dette har ikke været aktuelt i vores forening.
6. Valg af formand
Henrik Göta Jensen (have 46) var på valg og modtog genvalg. Per Jensen (have 52) stillede
op. Der blev afholdt skriftlig afstemning og Henrik blev valgt med 11 stemmer.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Per Jensen (have 52) og Sabina Salejmanovic (have 60) blev valgt.
8. Valg af 2 suppleanter
Ilse Schnell-Lauritzen (have 11) og Ellen Mondrup (have 66) blev valgt.
Henning Pedersen og Verner Andersen blev genvalgt som bilagskontrollører.
9. Evt.
Forslag om at generalforsamlingen bliver holdt senere på dagen.
Problemer med at krukker står for langt ude på vejen, så det er svært at køre forbi med bil.
Er septiktanken under toiletbygningen tæt? Ja, det er den iflg. bestyrelsens målinger.
Hvordan vælges årets have? Hvilke kriterier vælges der ud fra? Skal der være afstemning
blandt medlemmerne eller er det bestyrelsens beslutning? Skal der overhovedet vælges årets
have? Diskussion i plenum.
Diskussion omkring advarsler til misligholdte haver. Hvor mange advarsler kan der gives?
Ønske om mere information i tavlen.
Ønske om at havebladet genoplives.
Forslag om opslag i tavlen fra medlemmerne som alternativ til havebladet.
Der opfordres til at lave private tiltag i form af cafedage eller åben have.
Forslag om opfordring til at dyrke giftfri haver.

