
H/F SYDGRÆNSEN 
 

Ordinær generalforsamling afholdes 
	  

tirsdag d. 12. april 2016, kl. 19.00 i Ældrecentret Loftet 

Øresundsvej 4, 2. sal, 2300 København S. 

Der er elevator op til lokalet. 

 

DAGSORDEN IFØLGE FORENINGENS VEDTÆGTER § 9 STK. 2. 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af stemmeudvalg. 
 

3. Bestyrelsens beretning over det forløbne år. 
(udsendt med dagsorden). 

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 
      (udsendt med dagsorden) 

5. Driftsbudgettet for det kommende år 

6. Forslag til behandling (Forslag vedlagt). 
 

7. Uddeling af årets flidspræmier. 
 

8. Valg af bestyrelse og revisorer m. m. 
a) Kasserer Gitte Wallin (modtager genvalg) 

b) Bestyrelsesmedlem Ellen Nielsen(modtager genvalg) 

c) Nuværende bestyrelsessuppleant Kim Nielsen opstiller som 
nyt  bestyrelsesmedlem 

d) Valg af bestyrelsessuppleanter Allan Klausen (modtager 
genvalg) Michael Papp Svendsen og Steen Pedersen 



e) Valg af 2 revisorer. Preben Kaiser (modtager genvalg) Tina 
Oldhøj (tidligere revisorsuppleant) 

f) Valg af 2 revisorsuppleanter. Jørgen Gyldenbo (modtager 
genvalg) 

g) Valg af vurderingsudvalg Kaj have 16, Kenneth have 28 og 
Søren have 61. 

h) Valg af festudvalg. 

9. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages). 
 

 

 P. B. V. 

Helle Stauning 

 



Bestyrelsens	  forslag	  til	  generalforsamlingen:	  

Forslag	  1)	  

Der	  skal	  alene	  bestilles	  containere	  om	  foråret,	  da	  der	  er	  kommet	  afgift	  på	  leje	  af	  containere.	  Prisen	  er	  
3600,-‐	  	  for	  2	  containere	  til	  hhv.	  haveaffald	  og	  storskrald.	  

Forslag	  	  2)	  

Hjertestarter	  opstilles	  i	  haveforeningen.	  Pris	  ca.	  16.000,-‐	  

Forslag	  3)	  

Der	  ønskes	  præcisering	  af	  reglerne	  om	  hæk-‐beplantning.	  Derfor	  ønskes	  følgende	  ordlyd	  indsat	  i	  H/F	  
Sydgrænsens	  Ordensreglement	  under	  §5	  afsnit	  7:	  

Hvis	  et	  medlem	  ønsker	  ny	  forhæk,	  kan	  vedkommende	  henvende	  sig	  til	  bestyrelsen	  i	  kontortiden.	  Det	  er	  
pligtformanden	  der	  godkender	  om	  hækken	  trænger	  til	  udskiftning.	  Forhækken	  vil	  blive	  gravet	  op	  på	  
pligtarbejde.	  Herefter	  sørger	  medlemmet	  selv	  for	  beplantningen.	  

Ønsker	  medlemmet	  højere	  planter	  end	  standard,	  betaler	  medlemmet	  for	  differencen	  i	  prisen.	  

Forslag	  4)	  

Der	  ønskes	  indført	  følgende	  ordlyd	  i	  H/F	  Sydgrænsens	  Ordensreglement,	  under	  §	  3	  afsnit	  3:	  

Salg	  af	  haver	  forekommer	  i	  månederne	  fra	  d.	  1.2.	  til	  d.	  30.10.	  Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  sælge	  haver	  i	  november,	  
december	  og	  januar	  måned.	  

Forslag	  5)	  

H/F	  Sydgrænsen	  følger	  de	  nye	  standard	  vedtægter	  fra	  Kolonihaveforbundet.	  

Medsendt	  

Forslag	  6)	  

Samtidig	  med	  der	  graves	  for	  nedlægning	  af	  kabler	  til	  det	  nye	  el-‐net	  fra	  DONG,	  etableres	  der	  ledninger	  til	  
fremtidig	  vejbelysning	  og	  fibernet	  fra	  TDC.	  

Priser	  for	  nedlægning	  af	  kabler,	  klargjort	  til	  vejbelysning	  ca.	  kr.	  1800,-‐	  	  +	  moms	  pr.	  have.	  (90,-‐	  pr.	  meter)	  

Prisen	  for	  fibernet	  er	  oplyst	  til,	  at	  selve	  fibernettet	  nedlægges	  gratis,	  mod	  at	  det	  kan	  lægges	  samtidig	  med	  
at	  DONG	  nedlægger	  det	  nye	  elnet.	  

Efterfølgende	  vil	  tilslutning	  for	  hver	  enkelt	  have	  ligge	  på	  en	  pris	  anslået	  til	  mellem	  1.000,-‐	  til	  5.000,-‐	  pr.	  
have,	  alt	  efter	  hvor	  mange	  der	  tilslutter	  sig.	  
















