
REFERAT 

Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2022  

Kl. 19-22.00 ved MarselisborgCentret bygning 8 ved 

svømmehallen.  

Folk til stede: 22 

1. Velkomst. 

2. Valg af ordstyrer og referent. 

3. Godkendelse af dagsorden GODKENDT 

4. Beretning fra forperson Lene Odde. 

a. Siden sidst 

b. Hvordan kan vi få bedre deltagelse i fællesarrangementer, og få 

gjort de praktiske ting der skal gøres?  

Forslag: Laves overblik over de praktisk opgaver, som man kan 

melde sig til, hvis fx man ikke kan være med til fællesarrangement. 

Forslag: frokostbord(e) ved haverne 

Forslag: arbejdsbord (ved vandhanen f.eks.) 

c. Bedre og mere prof. skiltning i parken om Havefællesskabet 

d. Et par udflugter om året (f.eks. Beder Gartnerskole, Den Økologiske 

Have) 

e. Frøbyttedag uafhængig af den årlige GF 

f. Traditioner fra den ”gamle” Havefællesskabet før parkomlægningen 

5. Beretning fra bestyrelsen 

a. Ventelisten: 20 på ventelisten p.t. 

6. Gennemgang af regnskab – information fra kasser Sonja. 

Med overskud + nye kontingenter har vi ca. 10.000 i kassen.  GODKENDT. 

Sig til kasseren hvis i mangler fx redskaber eller hvis noget er gået i stykke. 

Sonja fortsætter ikke som kasserer.  

7. Vedtægts ændring. 

a. Bestyrelsen skal bestå af 5 i stedet for 3. GODKENDT 



b. De 5 skal bestå af; formand der bl.a. forestår kontakten til 

MarselisborgCenteret, en ventelisteadministrator, en kasser/haveaftale 

ansvarlig, samt 2 uspecificerede bestyrelsesmedlemmer. GODKENDT 

8. Fastsættelse af medlemskontingent.  

a. Forslag 200 kr. 2022 til 2023. GODKENDT. 

9. Valg til bestyrelsen: 

LENE 11D 

INGER 11C 

KAREN 11B 

HENRIK 8A 

TROELS 1BB 

GODKENDT 

 

10. Valg af suppleanter – 2 personer. 

ROSA 3C 

MAGRETHE 4B 

GODKENDT 

11.  Forslag fra foreningens medlemmer 

Forslag: Haveaftale skal ikke fornyes hvert år.  

Bestyrelse undersøger nærmere. 

12.  Betaling af havekontingent og udlevering af havebevis  

 

EXTRA:  

Inger har fået penge fra GENLYD puljen. De 5000kr skal bruges på 2 

begivenheder, bl.a. en øl smagning der er åben til hele parken.  

 

Der er bruge for frivillige ’kaffe-vært’ på Bylivshus – tag en snak med Henrik 

for at høre mere.  

 

Havestuen er snart renoveret. Vi får også adgang til køkken og toiletter. 

 

Byttebedet skal skilts mere tydeligt.  

Alle skal gøre deres hvide skilt tydeligt, med nummer og navn på.  



 

 


