Referat af generalforsamling i HF Mosevang
Mandag den 14. marts 2022 kl. 18.00
Folkebiblioteket Viby, Skanderborgvej 70, 8260 Viby J

Formand Christina Lund, have 60 bød velkommen, og takkede for det store fremmøde.
Bestyrelsen foreslog Jesper Krogh Kjeldsen som dirigent.

Dagsorden:

1) Velkomst og valg af dirigent
Jesper Krogh Kjeldsen, have 40 blev valgt, og takkede for valget og erklærede
generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Jesper gennemgik generalforsamlingens
dagsorden.
2) Bestyrelsens beretning v. formanden
Formand Christina Lund takkede endnu engang for det flotte fremmøde, og
konstaterede, at det ifølge nogle af de ”ældre erfarne mangeårige haveejere” var et
rekordstort fremmøde.
Christina henviste til den udsendte beretning fra bestyrelsen, og nævnte at sæsonen
2021 havde budt på rigtig mange sociale arrangementer trods Corona-situationen. Vi
har både haft påskehareløb, standerhejsning, loppemarked, arbejdsdage og især vil
EM-arrangementerne på p-pladsen huskes længe. Det var et fantastisk set up, og tak
for alle gode kræfter i forbindelse med dette. Også tak til Aktivitetsudvalget for den
fantastiske sommerfest i august måned. Der blev spist, danset, snakket og festet til
den lyse morgen.
Tak til alle for at bakke op om vores skønne haveforening og de aktiviteter der
afholdes.
Hans, have 23: Vandurene – er det arbejdet færdiggjort?
Anders (bestyrelsen) fortæller, at Danjord har afsluttet arbejdet vedr. vandurene. Og
alle skulle nu være repareret.
Erik have 100 vil gerne hjælpe hvis nogen har problemer.
Bestyrelsen opfordrer til at man kontakter et VVS firma, hvis der er noget galt med
tilslutningen i brønden til den del man selv er ansvarlig for – altså det rør der går fra
brønden og ind i haven.

Jens, have 52: Legeplads
Hvad er de 20.000 kr. til legeplads blevet brugt til der figurerer i regnskabet? Det er
det beløb den tidligere bestyrelse har valgt at støtte projektet med. Beløbet er først
udbetalt i 2021 og der kommer umiddelbart ikke flere omkostninger til legepladsen.
Jens, have 52: Forsikring:
Når der et uheld på legepladsen, er det forældrenes forsikring der skal dække en evt.
skade, med mindre det skyldes, at der er fejl og mangler på legepladsen er det
Mosevangs ansvar. Det er derfor det er vigtigt at legepladsen tjekkes hver uge,
hvilket vi er forpligtet til.
Legepladsudvalg:
Agnethe have 90, Louise have 122, Jakob have 82 og Palle have 12.
Aktivitetsudvalg:
Daniel have 94 og Rasmus have 67.
3) Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2021 v. kassereren
Kasserer Mogens Hangaard Rohde gennemgik kort de poster som afviger for
normalen. Der har bla. været ekstra omkostninger til dræn, men også besparelser
pga. Codiv-19.
Regnskabet blev godkendt.
4) Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne for tidspunkt for afholdelse af
generalforsamling.
Punktet udgik, da antallet af fremmødte skal kunne mønstre 2/3 af haverne for
ændring af vedtægterne.
5) Godkendelse af budget for 2022 v. kassereren

Kassereren gennemgik budgettet. Den årlige betaling til vandrør på 1.000 kr. bortfalder fra
2022, grundet foreningens gode likviditet. Aconto beløb til vand nedsættes fra 900 kr. til 400
kr. da over 60% af haverne får penge retur, hvilket er administrativt tungt. Haveleje
fortsætter uforandret.

Der spørges ind til det opkrævede beløb til kloakering kontra udgiften (som er lavere). Det
forklares med, at vi er forpligtet til at afsætte midlerne frem til at alle foreninger i Århus er
kloakerede.

6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
a) Christina Lund, formand, Irisvej 60. Genvalgt.
b) Jeppe Sølager, næstformand, Violvej 112. Genvalgt
c) Anders Mathiesen, Violvej 114. Genvalgt

7) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år:
a) Marianne Honore Andersen, Irisvej 79 – genvalgt.
b) Rasmus Appel, Valmuevej 36 valgt.
8) Valg af en revisor for 2 år:
Susan Rasmussen, Irisvej 73. Genvalgt.
9) Valg af to revisorsuppleanter for 1 år:
a) Louise Kirkeby, Åhavevej 122. Genvalgt.
b) Hans W. Jensen, Irisvej 23. Genvalgt.
10) Valg af 1 vurderingsmand for 2 år:
a) Jens E. Pedersen, Erantisvej 52. Genvalgt.
11) Valg af 1 suppleant for vurderingsmænd for 1 år:*
1) Peter Meyer Clausen, Irisvej 79 – modtager genvalg, er valgt.
2) Thorsten Lørring, Violvej 98 - afventer
3) Morten Mikaelsen, Irisvej 66 – modtager genvalg
Torsten valgte at trække sit kandidatur, og en afstemning viste at
Peter Meyer Clausen, Irisvej 79 er genvalgt.
12) Evt.
Skilteudvalget er fremkommet med skilte med fartbegrænsning på 15 km i timen. Der er
lavet 16 skilte, som de gerne vil have hjælp til at sætte op. Man ønsker også, at sætte skilte
op ved asfaltvejene. Alle de gamle skilte fjernes.
Forslag fra Lars, Syrenvej 26, om at der opsættes chikaner i form af blomsterkummer m.v.
ved affaldscontainerne på Syrenvej, så bilerne ikke kan køre gennem Syrenvej.
Det kræver sandsynligvis tilladelse fra kommune, brandmyndigheder m.v. Der opfordres til,
at der fremlægges forslag her om på næste års generalforsamling. Forslag skal indsendes
senest 31.1.2023.
Vedr. blomster på volden ved Åhavevej, har Signe, Irisvej 49 bolden. Andre med ideer kan
henvende sig til Signe.
Der indkøbes en ny trailer til haveforeningen. Udgifterne dækkes af lejeindtægten for
traileren. Mogens, Latyrusvej 32, beholder den gamle og den kan evt. lejes ved
spidsbelastninger.
Vurdering: Prisen for en vurdering stiger til kr. 1.200.
Formand Christina Lund takkede Jesper Krogh Kjeldsen for at være dirigent, og for hans
indsats i bestyrelse gennem flere år, samt for det store arbejde med etablering af
legepladsen.

For referat:
Helle Seiersen, sekretær, Bellis vej 16

Bestyrelsen:
Christina Lund, have 60, formand
Jeppe Sølager, have 112, næstformand
Mogens Hangaard Rohde, have 115, kasserer
Helle Seiersen, have 16, sekretær
Anders Mathiesen, Have 114
Suppleanter:
Marianne Honore Andersen, have 79
Rasmus Appel, have 36

