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Ekstraordinær generalforsamling maj 2022 

 

Der skal stemmes om formandsposten til foreningens bestyrelse. 

Foreningens næstformand, Marie-Louise, påtager sig at være dirigent, Kasserer, Catherine, tager 

referat. Forsamlingen bliver oplyst om varsel for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling 

ifølge foreningens vedtægter er på minimum 8 dage, hvilket er varslet via email, der er 

foreningens valgte kommunikationsvej, samt opslagstavler rundt omkring i foreningen og på 

foreningens hjemmeside. Forsamlingen er derfor lovligt indkaldt. 

Forsamlingen bliver adspurgt om der er nogen indvendinger omkring indkaldelsen af den ekstra 

ordinære generalforsamling. Det er der ikke – Næstformanden erklærer dermed den 

ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt. 

Stemmetællere: Thomas og Ziggi vælges som optæller af stemmer. 

Næstformand, Marie-Louise, byder forsamlingen af medlemmerne velkommen og går i gang med 

at fortælle grunden til, at bestyrelsen har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.  

I følgende vedtægt skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling, når det er nødvendigt at vælge 

en ny formand. Tidligere formand Zbigniew (Ziggi) har fået langt flere opgaver på sit arbejde og 

det kan være svært at forene med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har været kede af at skulle 

undvære Ziggi, da der har været et rigtig godt samarbejde. 

Stemmeberettigede haver til stede:  

Mark 40 

Mette79 

Thomas 50 

Rebekka 3 

Catherine 104 

Mikela 102 

Mikhail 61 

Lone 75 

Claus 89 

Oscar 30 

Anne-Marie 2 



Ziggi 74 

Zaad 93 

Marie-Louise 49 

I alt 13 stemmeberettigede haver  

– have 105 og have 77 er endnu ikke stemmeberettiget. 

Der spørges ind til formuleringen i indkaldelsen, hvorfor står der, at det kun er medlemmerne og 

deres ægtefæller, der må deltage? Claus forslår, at til næste gang skal vi invitere alle til 

generalforsamling- ud fra formuleringen virker det som om, at havelejere ikke må medbringe evt. 

bisiddere fx, advokat, hvis det skulle ønskes. 

- Næstformand svarer, at det er taget fra en skabelon fra kolonihaveforbundets hjemmeside, men 

at formuleringen nok skal blive taget til genovervejelse og et evt. ønske om bisidder ikke ville være 

blevet afvist. Men, eftersom foreningen er tilgængelig for offentligheden, hvor indkaldelsen kan 

forventes at blive set og læst af udefrakommende, så virker det naturligt med en form for 

begrænsning af målgruppen af inviterede, til kun at omhandle medlemmer og deres familie.  

Valg af formand: Hvem ønsker at stille op til posten som formand? 

- Ingen vil gerne være formand. 

Der stilles forslag om, at næstformanden stiller op og vælges til formand. Næstformanden takker 

for tilliden. Men redegør for ikke at kunne prioritere mere tid end allerede til foreningens 

bestyrelse. For at Marie-Louise kunne tænkes at påtage sig posten til at være formand, kræves 

det, at nogle ting skal gives til andre folk. Det er for meget arbejde til kun en person, sådan som 

tingene er i øjeblikket. Bestyrelsen er stadig i gang med at lave alle arbejdsprocesser, hvilket tager 

tid. 

Ziggi: Det kunne tænkes, at formanden fx Marie-Louise kunne stå for: Kontakt til kommune, 

kolonihaveforbund, kredsen osv.? 

Mette: Kan vi deler poster til flere personer? 

Mikhail: Synes at vi skal laver vores processer hurtigere 

Marie-Louise: kan ikke tag sig af det hele. 

Saad: siger at han kan sælge huse. 

Claus:- vi kan dele arbejde mellem flere folk ved at lave nogle arbejdsudvalg. 

Det forslås derefter, at Ziggi fortsætter indtil sæsonen er slut – med lovning om, at næstformand 

og resten af bestyrelsen deles om flere opgaver, så formanden ikke står med alle opgaverne alene. 

Der stemmes: 



Zigi- 10 stemmer – det vedtages, at Ziggi fortsætter sæsonen ud som formand, hvilket giver 

bestyrelsen tid til at arbejde videre på arbejdsgangene og til at finde en mere permanent løsning 

til næste generalforsamling. 

Eventuelt:  

Næstformand: Havemanden er stoppet. 

Anne-Marie: 4 lamper i fælleshuset, men 2 mangler ny pære. 

Claus: kan vi lave en arbejdsgruppe til at fixe fælleshaver, VVS, elektriker, metal-arbejde. 

Brian, Thomas, Zaad og Mark vil gerne hjælpe med havemandsarbejdet samt det løse. 

Bestyrelsen sender en e-mail med invitation til at hjælpe i haveforening.  

Vi laver forskellige udvalg til at hjælpe. 

Skrald vi sender en e-mail og laver skilte til at forklare, hvordan skal skrald fordeles. 

Forslag til sociale tiltag i foreningen: 

Mette: Tour de have – hvor folk kan melde sig til og der gås fælles rundt i de tilmeldte haver, der 

så byder på enten forfriskning eller snacks. 

Mark: Halloween for voksne 

Zaad: kan arbejde med Catherine til at sælge huse. 

Mark: Kan tage sig af VVS-problemer 

Der mangler en revisor til foreningens bilag: 

Anne-Marie – vælges til revisor mod Claus, der ikke blev valgt. 

Der takkes for fremmødet og forsamlingen hæves. 

 


