
Referat - Generalforsamling 30.08.2021

Velkommen fra Bestyrelsen.
Der siges tak til Christine og Stefan for godt arbejde.
Bodil trækker sig fra bestyrelsen
Det konstateres, at der mangler 11 fremmødte til at generalforsamlingen kan træffe beslutning om 
punkterne 5 og 6, jfr. vedtægterne.
 
punkt 1
Valg dirigent - Lars Møller, have 110 vælges
Det konstateres, at forsamlingen er rettidigt og korrekt indkaldt.

Lars foreslår vi ændrer på rækkefølgen på dagsordenen og flytter punkt 3 til efter punkt 6. Dette 
vedtages.

punkt 2
Valg af referent

Stefan Facius blev valgt

punkt 4
Da der pt ikke er flere suppleanter – vælges nye suppleanter som følge:
Valg af suppleanter
Elina (59) blev valgt sig som 1. suppleant
Erik (35) blev valgt som 2. suppleant

Punkt 5:
Ændring af vedtægtens §4 Hæftelse således:      §4.1. ”Medlemmerne hæfter direkte, personligt og 
pro rata for foreningens gældsforpligtelser. Nærværende bestemmelse kan ikke ændres uden 
haveforeningens bankkreditorer og/eller
realkreditkreditorer tiltræder ændringen”

§4. Hæftelse ændres således at den nuværende §4.1.: ”Medlemmerne hæfter ligeligt og pro rata for 
foreningens gældsforpligtelser.” udgår og erstattes med ovennævnte.

Anders Kirk v/ kreditudvalget anbefaler at vi stemmer for ændringen, da denne er en forudsætning 
for at kunne optage et lån.
Der stemmes for med klart flertal – alle for og 1 undlod at stemme.

punkt 6:
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage lån jfr. vedtægtens §10.12. i 
pengeinstitutter og realkreditinstitutter på op til kr. 13.900.000 til finansiering af haveforeningens 
kloakering. 

Vi skal stemme om en låneramme på Dkk 13.900.000
Det italesættes at vi til en senere ekstra ordinær general forsamling skal stemme om et højere beløb 
da vi efter licitationen er afgjort og vi har fået et overslag over omkostninger, kan se, at det kan 
blive nærmere 16.000.000 kroner der skal lånes. Dog stemmer vi forsat om det opstillede punkt).

Der stemmes for med klart flertal – alle for.

punkt 3 (flyttet til sidste punkt inden evt pga forslag fra dirrigent). Formandsvalg



Marianne (have 80) stiller op som formand.

Jakob (have 71) trækker sig kandidat som formand.

Marianne vælges som formand.

Evt.
Lars melder at han ikke tror på at p-vagten giver bøder langs Aabrinkvej længere, så man ikke 
behøver at have snore ved sin have for at bilerne kan parkere.

Jasmin vil gerne have en værdimæssig snak omkring HVAD Haveforeningen Aabrinken skal 
indeholde fremadrettet og hvordan vi er naboer fremover. Jasmin nævner at tonen både til møder, på 
mails og i havegangene kan være barsk - særligt overfor de frivillige kræfter.
Lars nævner at han er udnævnt som “shitmnister”, og siden sidste generalforsamling har der ikke 
været henvendelser til ham ang. direkte “shitmails” i indbakken.

Vi har skyldnere for + dkk 55.000 og det er et fælles ansvar at få betalt regninger. Så alle opfordres 
til at tjekke sin bankkonto og sikre sig at man får betalt sin del af udgifterne i foreningen.

Jakob foreslår at man overvejer at udlicitere den økonomiske del af foreningens arbejde, således at 
et eksternt firma varetager dette fremover. Der er sendt et konkret forslag til bestyrelsen om 
udlicitering.

Tommy melder op at vi som oftest mangler 60 haver til generalforsamlinger og måske er der en del 
af dem der ikke deltager og/eller betaler deres del af forenings udgifter.

Der aftales ny ekstra ordinær generalforsamling mandag den 6/9 klokken 19.30 på fællespladsen. 
Husk stol og kop til te/kaffe.

Der er orienteringsmøder vedr. COWI torsdag den 1/9 kl 19.00. Husk stol og kop til te/kaffe.
- og hvis man har lyst til bage noget, tage en skål æbler med eller andet til fællesskabet er der store 
smil og et bord at stille det på :)

Mødet sluttede kl. 20.30

Formand: Marianne Petersen 

Referent: Stefan Facius

Dirigent Lars Møller 


