Referat af Nyttehaveforeningen Skovlundes generalforsamling 8. februar 2016 kl. 19.00.
Formanden Mogens Damsbo bød velkommen.
1. Valg af dirigent. Da ingen ønskede at være dirigent blev Mogens Damsbo valgt med applaus.
2. MD konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
3. Valg af referent blev Inge Grandahl Andersen.
4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år blev forelagt af MD. Der er intet nyt. Det har været et stille og
roligt år. Økonomien er god og der er venteliste på grunde. Derfor har foreningen stoppet for dispensation
til udlejning af grunde til folk uden for Ballerup Kommune. Foreningen vil dog ikke opsige medlemmer,
som har fået dispensation og kommer udefra.
Der har ikke været sager for bestyrelsen. Bestyrelsen har annonceret oprydningsdag den 16. april 2016 kl.
10.00 mødested ved spejderhytten som vanligt. Der vil være 1 – 2 flisemaskiner, som primært skal
arbejde på kompostgrundene og på stierne i området. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab og foreløbigt budget blev fremlagt af MD, da kasserer Karen Eva
Smith var på ferie. Økonomien er god, og Torben James Jensen foreslog, at man evt. til næste år
varslede en kontingent nedsættelse på kr. 50,00. Det blev dog pointeret, at der hvert andet år var indkøb
af frugttræer/frugtbuske, som var budgetteret til kr. 18.000. Det blev bemærket at en nedsættelse ikke ville
gøre det nemmere at komme af med medlemmer som fornyer leje, men ikke passer deres grund!
Regnskabet blev vedtaget og budgettet taget til efterretning.
Martinique Bering oplyste, at når der var ventelister, og der var haver som ikke blev passet, om ikke
opsigelse skulle overvejes. MD ville ikke opsige medlemmer, som betalte kontingent, men ville overveje
forslag til senere tiltag.
Martinique foreslog at foreningen købte presenninger, som kunne lægges på ”gyldenrisgrunde”, når der
på en arbejdsdag var blevet buskryddet. MD bestyrelsen ville tage det til overvejelse. Det blev også
oplyst, at de fleste haveejere selv havde ryddet deres grunde og nogle selv investeret i presenninger.
Martiniques mor (navn uoplyst) foreslog kompostbeholder med kompostorm på kompostgrundene. MD
sagde det var en god ide og at alle kompostgrunde skulle have kompostbeholdere med orm, som skulle
sættes langt inde på grundene. Det er ellers meningen, at man selv komposterer småting på egen grund.
Foreningen vil støtte opsættelse af kompostbeholdere efter modtaget forslag/budget.
6. Kontingentfastsættelse, på baggrund af det fremlagte budget, blev vedtaget som uændret kontingent på
kr. 350 pr. år.
7. Indkomne forslag: Ingen.
8. Valg af: Bestyrelsesmedlem Leif Nielsen, formand Mogens Damsbo, suppleant Momir Sutic og revisor
Knud Sørensen blev alle genvalgt med applaus. Den ledige post som revisor efter Bodil Ursin blev efter
forslag fra Torben James Jensen besat med Martinique Bering.
9. Under eventuelt efterlyste Martinique en ”bytte planter dag” på facebook. MD synes det var en fin ide og
bad Martinique lave en sådan. Annonceres på Facebook og foreningens internet. Bestyrelsen støtter med
bidrag til fortæring!
Mødet sluttede kl. 19.30.

