
Referat af Nyttehaveforeningen Skovlundes generalforsamling 31. januar 2019 kl. 1g
Dette referat skal vedhæftes formandens heretning

Formanden Mogens Damsbo bød velkommen og foreslog Jan Poulsen som dirigent og

1. Valg af dirigent Jan Poulsen blev valgt med applaus.

2. JP konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

3. Valg af referent blev lnge GrandahlAndersen.

4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år blev forelagt af formanden. Beretningen
vedlægges dette referat. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

lttlinna spurgte om der kunne etableres et toilet med håndvask. lvlogens oplyste, at
kommunen havde sagt nej på flere forespørgsler. James vilforsøge at finde ud af , om vi
kunne få et festivaltoilet. Der var lidt debat herom. Bl.a. om der skulle være toilet ved
byparken. Der er bygget toiletter omkring nogle sheltere i kommunen og da der ligger en
shelter i nærheden af vores havekoloni, kunne det måske være en løsning. Forslag om at
vi skulle sØge om støtte fra Ballerups Borgermillion. Hertil oplyste Jan, at viskulle være
hurtige, og evt. hvis vi kunne få andre brugere med på en sådan toilet ide. lvlogens ville
kikke lidt på mulighederne, men opfordrede til, at alle støttede op om projektet.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og foreløbigt budget blev fremlagt af kasserer
Karen Eva Smith og regnskabet blev enstemmigt vedtaget og budgettet taget til
efterretning.

Det blev henstillet, at alle som havde e-mail meddelte det til kassereren eller formanden.
Det vil spare både porto og arbejde. Der skal kun være en mailadresse pr. have.
Det blev oplyst, at der var manglende betaling fra nogle haver. Dette skal omgående
bringes iorden.
Vandafgiften i regnskabet vedrører 2017, derfor formodes det efter den tørre sommer i

2418, at vandafgiften vil blive væsentlig højere. Det er medtaget i2019 budgettet.

Det blev oplyst, at der er tømt en kompostgrund og at denne er sammenlagt med
nabohaven. Der vil arbejdes på at få tømt andre kompost pladser. Alle bedes huske
arbejdsdagen lørdag den 30. marts 2A19 kl. 10.00 på p-pladsen ved spejderhytten. Der vil
igen i år blive lejet en flis maskine. Det henstilledes at KUN de personer som aktivt havde
deltaget i arbejdsdagen, spiste frokost og drak af foreningens drikkevarer.

6. Kontingentfastsættelse, på baggrund af det fremlagte budget, blev enstemmigt vedtaget
som uændret kontingent på kr. 350 pr. år. Dette er meget billigt. Kommunen tager kr. 150
pr. have ileje.

7. lndkomne forslag: lngen.

L Valg af: Kasserer Karen Eva $rnith, bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Jørgensen og
Torben James Jensen, supleanter til bestyrelsen lnge GrandahlAndersen og Jens Benny
GrandahlAndersen, revisorer Villy Bech lversen og lnge GrandahlAndersen.

9. Eventuelt: lntet.
Formanden afsluttede mødet med at takke Jan, som fik en flaske som dirigent for mødet
og lnge en som referent. Jan og lnge var enige om, at flaskerne for fremtiden burde gives
til bestyrelsen for godt og ulønnet arbejde for foreningen. I\lødet sluttede kl. 19.45.


