
Referat	  af	  generalforsamling	  i	  HF	  Mosevang	  
	  

Mandag	  d.	  13.	  marts	  2017	  kl.	  18.30	  
Folkebiblioteket	  i	  Viby	  -‐	  Skanderborgvej	  170	  

	  
Til	  årets	  generalforsamling	  i	  HF	  Mosevang,	  var	  folk	  mødt	  talstærkt	  op	  på	  Viby	  bibliotek.	  Således	  
var	  hele	  93	  antal	  haver	  repræsenteret.	  For	  at	  være	  beslutningsdygtige	  i	  forhold	  til	  bestyrelsens	  
forslag	  skulle	  2/3	  af	  haverne	  være	  tilstede	  (83	  haver)	  Så	  med	  93	  haver	  var	  generalforsamlingen	  
beslutningsdygtige.	  

	  

1.	  	  Velkomst	  –	  Valg	  af	  dirigent	  

Formand	  Vilhelm	  Kristensen	  byder	  velkommen	  til	  forsamlingen	  og	  fortæller,	  at	  vi	  er	  hele	  93	  haver	  
til	  stede,	  i	  forhold	  til	  de	  vigtige	  beslutninger,	  der	  skal	  træffes.	  

Derudover	  blev	  det	  fortalt	  at	  have	  44,	  Jens	  Anker	  og	  hustru,	  har	  50	  års	  jubilæum	  i	  Haveforeningen.	  
De	  blev	  hyldet	  af	  forsamlingen	  samt	  modtog	  en	  lille	  gave.	  

Formanden	  informerer	  om,	  at	  der	  er	  vandåbning	  lørdag	  18.marts	  kl.	  10.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  alle	  haver	  
er	  tilstede.	  	  

Som	  dirigent	  forslår	  bestyrelsen	  Jesper	  Krogh	  Kjeldsen	  fra	  have	  40,	  og	  det	  blev	  modtaget	  af	  
forsamlingen	  med	  akklamation.	  Jesper	  fortæller	  angående	  dagsordnen,	  om	  den	  er	  udsendt	  korrekt	  
i	  forhold	  til	  vedtægterne	  og	  dette	  godkendes	  af	  forsamlingen.	  Derudover	  informeres	  der,	  at	  punkt	  
4	  og	  5	  er	  byttet	  rundt	  i	  forhold	  til	  at	  budgettet	  af	  afhængigt	  af	  at	  bestyrelsen	  forslag	  om	  optagelse	  
af	  lån	  skal	  vedtages	  først.	  Herefter	  gennemgår	  Jesper	  dagsordenen.	  	  

	  

2.   Beretning	  v.	  Formanden	  

Formand	  Vilhelm	  Kristensen	  fremsagde	  bestyrelsens	  beretning	  for	  de	  fremmødte	  kolonister	  i	  
Mosevang.	  	  Her	  kunne	  han	  bl.a.	  berette	  at	  bestyrelsen	  har	  afholdt	  de	  vedtægtsbestemte	  
havevandringer	  og	  dertil	  følgende	  bestyrelsesmøder.	  Yderligere	  kunne	  han	  fortælle	  at	  
kloakeringen,	  ifølge	  DanJords	  oplysninger,	  går	  planmæssigt,	  og	  at	  de	  kommende	  opkrævninger	  af	  
haveleje	  samt	  kloakbidrag	  vil	  blive	  opkrævet	  kvartalsvis.	  	  

Arbejdet	  med	  kloakering	  forventes	  færdig	  31.12	  2017.	  	  

Bestyrelsesmedlem,	  Peter	  Gaard	  Sørensen	  fremsiger	  status	  på	  vandrør	  og	  kloakering.	  

Der	  kommer	  ingen	  kloak	  i	  gang	  i	  2017,	  der	  kan	  først	  tilsluttes	  i	  2018.	  Der	  afventes	  en	  færdiggørelse	  
af	  en	  pumpestation	  på	  Bjørnholms	  Allé.	  	  

Peter	  forsikrer	  at	  der	  bliver	  mulighed	  for	  at	  komme	  med	  mangelliste/gennemgang	  i	  forhold	  
reetablering	  af	  de	  enkelte	  haver.	  

Med	  hensyn	  til	  det	  videre	  kloakarbejde	  med	  tilslutningen	  inde	  på	  de	  enkelte	  grunde,	  står	  man	  selv	  
for.	  Peter	  fortælle	  om	  et	  tilbud	  han	  har	  fået	  hjem	  fra	  en	  kloakmester	  i	  Harlev.	  Tilbuddet	  er	  skruet	  
sådan	  sammen	  at	  jo	  flere	  der	  benytter	  sig	  tilbuddet	  jo	  billigere	  bliver	  det.	  	  

Beretningen	  blev	  modtaget	  med	  akklamation	  og	  er	  hermed	  godkendt.	  	  

	  



3.   Regnskab	  v.	  kasserer	  	  

Kasserer,	  Tanja	  Nielsen,	  fremlagde	  regnskabet	  for	  det	  forgangne	  år,	  2016.	  Regnskabet	  blev	  
godkendt	  med	  akklamation.	  

	  

4.   Indkomne	  forslag	  

Bestyrelsens	  forslag	  vedr.	  Vandrør:	  

Forslag	  1A:	  Forslag	  1A	  blev	  enstemmigt	  vedtaget	  af	  forsamlingen.	  

Forslag	  1B:	  Forslag	  1B	  blev	  enstemmigt	  vedtaget	  af	  forsamlingen.	  

Bestyrelsens	  forslag	  vedr.	  Vedtægter:	  

Forslag	  2:	  Efter	  Peters	  beretning	  og	  gennemgang	  af	  ændringer	  i	  vedtægterne	  blev	  dette	  forslag	  
enstemmigt	  vedtaget	  med	  akklamation.	  

	  

5.   Budget	  2017	  

Efter	  bestyrelsens	  forslag	  angående	  optagelse	  af	  lån	  i	  forbindelse	  med	  nye	  vandrør,	  blev	  budgettet	  
for	  2017	  fremlagt	  af	  Tanja	  Nielsen.	  Bl.a.	  kunne	  Tanja	  berette	  at	  der	  nyanskaffes	  nye	  computere	  til	  
bestyrelsens	  arbejder	  der	  ligeledes	  stiger	  med	  kr.	  1.500,-‐	  pr	  medlem	  grundet	  stigende	  arbejde	  
med	  tanke	  på	  havesalg,	  kloakering,	  vandrør	  mm.	  

Budgettet	  blev	  enstemmigt	  vedtaget	  af	  forsamlingen	  med	  akklamation.	  

	  

6.   Valg	  af	  formand	  

Bestyrelsen	  foreslår	  at	  nuværende	  bestyrelsesmedlem	  Peter	  G.	  Sørensen,	  Valmuevej	  39,	  vælges	  
som	  formand	  for	  en	  1	  årig	  periode,	  da	  Vilhelm	  Kristensen,	  Irisvej	  74,	  sælger	  sin	  have	  i	  løbet	  af	  
sommeren	  2017.	  

Peter	  blev	  valgt	  af	  forsamlingen	  med	  stor	  akklamation.	  

	  

7.   Valg	  af	  1	  kasserer	  for	  2	  årig	  periode	  

Nuværende	  kasserer	  Tanja	  Nielsen,	  Valmuevej	  38,	  modtager	  gerne	  genvalg.	  

Tanja	  blev	  genvalgt	  med	  akklamation.	  
	  

8.   Valg	  af	  2	  bestyrelsesmedlemmer	  for	  2	  årig	  periode	  

Nuværende	  sekretær	  Winnie	  Bøttern	  Thorgaard,	  Erantisvej	  54,	  modtager	  gerne	  genvalg.	  

Winnie	  blev	  genvalgt	  med	  akklamation.	  

Nuværende	  bestyrelsesmedlem	  Rasmus	  Guldager	  Jessen,	  Violvej	  92,	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  



Anders	  Hansen	  fra	  have	  69	  blev	  valgt,	  som	  nyt	  bestyrelsesmedlem	  af	  forsamlingen,	  med	  
akklamation	  
	  

9.   Valg	  af	  1	  bestyrelsesmedlem	  for	  1	  årig	  periode	  

Sanne	  fra	  have	  57	  blev	  valgt,	  som	  nyt	  bestyrelsesmedlem	  af	  forsamlingen,	  med	  akklamation.	  

	  
10.  Valg	  af	  2	  bestyrelsessuppleanter	  for	  1	  årig	  periode	  

Nuværende	  bestyrelsessuppleanter	  Ingrid	  Gam,	  Erantisvej	  52,	  modtager	  gerne	  genvalg.	  

Ingrid	  blev	  genvalgt	  med	  akklamation.	  

Nuværende	  bestyrelsessuppleanter	  Mogens	  Rohde,	  Violvej	  115	  modtager	  gerne	  genvalg.	  

Mogens	  blev	  genvalgt	  med	  akklamation.	  

	  

11.  Valg	  af	  revisor	  for	  2	  årig	  periode	  	  

Helle	  Sejersen,	  have	  nr.	  16,	  modtager	  gerne	  genvalg.	  

Helle	  blev	  genvalgt	  med	  akklamation.	  
	  

12.  Valg	  af	  2	  revisorsuppleanter	  for	  1	  årig	  periode	  

Alice	  Rasmussen,	  have	  nr.	  31,	  modtager	  gerne	  genvalg.	  

Alice	  blev	  genvalgt	  med	  akklamation.	  

Hans	  W.	  	  Jensen,	  have	  nr.	  23,	  modtager	  gerne	  genvalg.	  

Hans	  blev	  genvalgt	  med	  akklamation.	  
	  

13.  Valg	  af	  1	  vurderingsmænd	  	  

Ove	  Rønn	  Madsen,	  Irisvej	  13,	  modtager	  gerne	  genvalg	  for	  2	  årig	  periode.	  
Ove	  blev	  genvalgt	  med	  akklamation.	  
Mogens	  L.	  Sørensen,	  have	  nr.	  32,	  modtager	  gerne	  genvalg	  for	  2	  årig	  periode.	  	  
Mogens	  blev	  genvalgt	  med	  akklamtion.	  
Erik	  Nielsen,	  have	  nr	  77,	  modtager	  for	  genvalg	  en	  1	  årig	  periode.	  

Erik	  blev	  ligeledes	  genvalgt	  med	  akklamation.	  
	  

14.  Valg	  af	  suppleanter	  for	  vurderingsmænd	  for	  1	  årig	  periode	  

Lars	  Pedersen	  fra	  have	  26,	  Torben	  fra	  have	  62	  og	  Jakob	  fra	  have	  63	  blev	  alle	  valgt	  som	  
vurderingssuppleanter	  med	  akklamation	  fra	  forsamlingen.	  

	  
	  
	  



15.  Evt.	  

Vilhelm	  takker	  af	  og	  giver	  ordet	  videre	  til	  Peter,	  den	  kommende	  formand.	  	  

Peter	  takker	  Vilhelm	  for	  hans	  mangeårige	  arbejde	  som	  formand	  for	  HF	  Mosevang.	  Vilhelm	  modtog	  
stor	  applaus	  fra	  forsamlingen	  samt	  modtog	  en	  flot	  buket	  blomster	  og	  gavekort.	  

Peter	  slutter,	  som	  kommende	  formand,	  af	  med	  at	  takke	  forsamlingen	  for	  den	  positive	  ånd,	  og	  det	  
flotte	  fremmøde	  her	  til	  aften.	  Han	  vil	  gerne	  fortsætte	  den	  gode	  ånd	  i	  haveforeningen	  og	  han	  glæder	  
sig	  meget	  til	  det	  kommende	  arbejde	  som	  formand	  for	  HF	  Mosevang.	  

	  
Således	  sluttede	  Generalforsamlingen	  for	  HF	  Mosevang	  2017	  	  

Viby,	  d.	  13.	  marts	  2017	  
	  


