Referat fra generalforsamling d. 26. marts 2022.
Tilstede var 15 lejere + bestyrelse.

1. Dirigent: Marianne Lindbjerg. Referent: Dorrit Sørensen.
2. Formandens beretning. Betina H. Andersen berettede om den store
udskiftning og rokade i bestyrelsen. Vi fik tilbud på nyt dræn, men det var så
dyrt at det ikke var en mulighed. Corona har spillet en rolle for, hvor meget
fælles vi har haft. Vi har fået nyt låsesystem til toilethus og skur. Der har
været meget bestyrelsesarbejde – også med at være konfliktløsere mellem
lejere. Husk at bestyrelsen ikke er bemyndiget til at være politi. Danevang
skulle gerne være et frirum og fællesskab for alle. Beretning godkendt.
3. Regnskab: Kasserer spurgte om der var spørgsmål til regnskab. Orienterede
om Køb af materialer kontoen, som er forholdsvis stor, hvilket skyldes køb af
brødkegler og nyt låsesystem med nøgler til alle. Regnskab godkendt.
4. Indkomne forslag:
Vedtægtsændringer:
 §2 Indsættes: Foreningens formål er at yde medlemmerne vejledning og støtte vedrørende
”vedligeholdelse af haven og bebyggelse” Vedtaget.



§4: Indkaldelse til GF mindst 4 uger før afholdelse. Indkomne forslag skal modtaget 14 dage før GF.
Dagsorden 7 dage inden GF. Vedtaget.




§4: Punkt 6 i dagsorden flyttes op som nr. 4. Vedtaget.



§4: Diskussion ang. bod for udeblivelse til fælles arbejdsopgaver. På sæt og vis en god ide,
men svært at administrere. Forslag om at blive belønnet for deltagelse, i stedet for bod for
udeblivelse. Forslag om at lave en tilmeldingsliste til fællesopgaver, som kan hænge i
opslagstavlen. Der var ikke tilslutning for bod for udeblivelse.
§5: Der indsættes ” Afgår formanden træder næstformanden i hans/hendes sted. Udgår andre fra









§4: Ang. fordring på engangsbeløb til større anlægsarbejde, blev det konkluderet at det ikke er
nødvendigt med ændring, da det kan lade sig gøre med ”gamle vedtægter.”

bestyrelsen træder suppleanter i deres sted.
§9: A: Ang. hækklipning. Ikke vedtaget.
§9: G: Der må ikke parkeres på sideveje – hverken bil eller trailer. Det er lovligt at læsse af og på.
Derefter kan trailer parkeres på hovedvej. Højest 3 dage. Vedtaget.
§9:J: 3m til skel og bebyggelse.
§9:L: Ingen græsklipning eller brug af havemaskiner, kompressorer o. Lign støjende redskaber sønog helligdage efter kl. 14. Ikke vedtaget.
§9:Q: Det er ulovligt at have brændeovn, der ikke er godkendt og bliver efterset, pga. brandfaren i
tæt bebyggelse. Bestyrelsen kan forlange dokumentation. Vedtaget.

Nye vedtægter skal udleveres til alle.

Anskaffelse af vejbump. 3 stk. vejbump eller busbump på hovedvej. Pris
15.000 kr. Vedtaget.
Der køres alt for stærkt – især gæster. Kan parkere på Vestbanevej.
Forslag ang. trampolin. Ikke vedtaget.
Bestyrelsen vil følge op på problemet med de flyvende trampoliner.
Opfordring til at sikre dem med sandsække eller jordspyd. Bestyrelsen vil
tjekke trampoliner på havevandring. Du er ansvarlig hvis ting fra din have
forvolder skader hos naboer, fordi du ikke har sikret det tilstrækkeligt.
5. Lejeaftale med Vejle Kommune. Gælder stadigvæk 8 år.
6. Valg af kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2supplanter og 2 bilagskontrolører
Kasserer: Marianne Christiansen. Have nr. 5
Medlem: Sabina Sulejmanovic. Have nr. 60
Medlem: Aida Kurtovic. Have nr. 38
Suppleant: Martin Vestergaard. Have nr. 27
Suppleant: Kirsten Lehd. Have nr. 47
Bilagskontrolør: Dorrit Sørensen. Have nr. 3
Bilagskontrolør: Enver Kejzic. Have nr. 53
7. Evt. Forslag om at alle bestyrelsesmedlemmer får fri leje. Snak om hvordan
nye leje modtages i Danevang. Sprogvanskeligheder. Videregive hvor mange
advarsler der er uddelt i løbet af året på GF.

