
Referat fra generalforsamling i Nyttehaveforeningen Skovlunde, torsdag den 30. januar 2020, kl. 

19:00 i Skovlunde Kulturhus, Indgang 2, Skovlunde Center Syd.  

 

1. Valg af dirigent  

Jan Poulsen blev enstemmigt valgt til dirigent.  

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlige indkaldelse  

Jan Poulsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

3. Valg af referent  

Sanne Fandrup blev valgt til referent. 

 

4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  

Mogens Damsbo fremførte bestyrelsens beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen. 

Denne er vedhæftet referatet, Mogens Damsbo kommer i øvrigt ikke længere til at have nyttehave i 

foreningen. 

 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og foreløbigt budget  

Det fremsendt regnskab blev gennemgået. Der har i 2018 været ekstraordinære udgifter til vand gr, 

den tørre sæson. Vand afregnes med et års forsinkelse, så udgiften for 2019 betales først i 2021. Der 

blev henstillet til, at vandet bruges med omtanke, og igen understreget, at det er forbudt iflg. 

vedtægterne at tilslutte vandslanger til vandhanerne. Det blev desuden fremført, at videreudlejning 

af haver også er forbudt. 

 

6. Kontingentfastsættelse på baggrund af fremlagt budget.  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 350,- pr. år.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

7. Indkomne forslag  

Sanne Fandrup havde fremsendt et forslag til fældning af enkelte meget store træer som befinder sig 

inde i haveforeningen, og som i stigende grad skygger for haverne. 

Generalforsamlingen  indstillede, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget, og senest ved næste 

generalforsamling fremsætter et forslag til beslutning. 

 

8. Valg  

Formand; Inge Grandahl Andersen blev enstemmigt valgt. 

Bestyrelsesmedlemmer: Leif Nielsen (genopstillede) blev enstemmigt valgt 

Valg af yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen: Esben Christensen og Marianna Sutic blev 

enstemmigt valgt. 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Milos Zecevic og Dragan Pudar blev enstemmigt valgt. 

Revisor: Villy Bæk Iversen (genopstillede) blev enstemmigt valgt. 

Valg af 2. revisor: Jørgen Pedersen blev enstemmigt valgt.  

Revisorsuppl.: Jens Grandahl Andersen blev enstemmigt valgt. 

 

9. Eventuelt 

 

Sanne Fandrup bekendtgjorde, at hun gerne ville arbejde i en arbejdsgruppe vedr. træfældning, som 

foreslået. 

 

Inge Grandahl Andersen fremførte, at foreningens buskrydder har brug for et nyt hjem og en 

ansvarlig, som vil stå for at give medlemmerne adgang til maskine og benzin. Bestyrelsen vil tage 

dette op igen på næste møde. 

 
 


