Andelshaveforeningen Engvang
Referat fra generalforsamling
Mandag d. 26 september 2016 kl 19.30
Sted: Foreningshuset, have 63
Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formandens velkomst
Valg af dirigent
Protokol og formands beretning
Foreningens regnskab
Indkomne forslag
Valg i henhold til vedtægter
Eventuelt

Ad 2. Dan have 71 blev valgt
Ad 3. Dan konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Referatet fra sidste
generalforsamling blev godkendt og antallet af fremmødte medlemmer blev opgjort (42
fremmødte, 8 fuldmagter samt 20 stemmesedler til det indkomne forslag).
Formandens beretning;
Kære alle,
Selvom sommeren er forbi, så er der noget, der stadig blomstrer. Det er foreningslivet. I
weekenden var der dusinvis af medlemmer, der kørte tons og atter tons af jord fra Legepladsen. Og
for får uger siden var der et brag af en foreningsfest med deltagelse af ung som gammel.
Foreningslivet trives i Engvang. Så tak til jer alle for den indsats i hver især leverer for fællesskabet.
Det skal vi værne om.
Et andet sted, hvor der er blevet gravet er i vores efterhånden famøse hul i jorden på foreningens
plads. Problemet er dybest set, at vi ikke kan få dokumentation for, om firmaet der har lagt
vandledningerne ned har repareret ledningen ordentligt. Så vi tør ikke bare at lukke hullet. Vi har
nu haft en advokat på sagen og han siger, at den eneste vej er en retssag. Nu må vi se, om vi synes
det er besværet værd. Lukkes skal det i hvert fald.
En anden ting, der har hængt er vores vejbump, hvor vores udvalg har kæmpet hårdt men haft det
svært, da der har skullet ansøges om at anlægge bumpene., men tilladelsen burde være på
trapperne.
Vi plejer jo på denne årstid at kåre årets have, men det afskaffede vi sidste år, og der er ikke
kommet forslag til nogen ny tradition. Jeg håber I vil lægge hovederne i blød. Skal vi kåre årets
bedste gerning, årets havegang, årets initiativ eller noget helt femte. Alle forslag er velkomne og vi
håber at sætte det i værk næste år.
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Vi kan mærke, at de mange nye medlemmer har givet ny energi til foreningen. Det er virkelig vigtigt
for en forening for vores. Og vi synes derfor som bestyrelse at det er vigtigt at fastholde den her
energi for at styrke fællesskabet. Det er også baggrunden for vores forslag om arbejdsweekender.
Selvfølgelig er arbejdsweekenderne et godt værktøj til at spare penge og dermed skabe værdi for
foreningen. Vi har allerede haft medlemmer, der har malet plankeværk på legepladsen og skuret.
Og i weekenden har vi sparet tusindvis af kroner på at medlemmerne selv har taget fat. Og det ung
som gammel. De unge har slæbt og skovlet jord. De lidt ældre har bagt kage og hygget eller har
passet børnene.
Og det er her den vigtigste værdi opstår – nemlig i det sociale samspil. Det er her de unge møder de
ældre. De nye møder de gamle. Og nye venskabet opstår. Det skal vi dyrke og vi foreslår derfor, at
vi gør arbejdsweekenderne til en tradition, der skaber værdi og fællesskab for vores forening. Det
tror vi vil være en stor gevinst for Engvang.

Ad 4.
Helle gennemgik kun de dele af regnskabet, der var spørgsmål til:
Beløbet ved havelejen. Årsagen er, at nogle medlemmer betaler tilbage på lånet fra vejen. Beløbet
vil blive skilt ud i det endelige regnskab.
Vejbump: De penge, der indtil nu er brugt til vejbump er gået til rådgivningen og det påvirker ikke
antallet af bump.
Hegn mod Røde Mellemvej: Når der bygges nyt mod Røde Mellemvej og Englandsvej skal der
opsættes støjværn. Det er lokalplanens bestemmelser.
Helle finder ud af hvorfor der er forskel på budget haveleje og indkomne beløb
Ad 5
Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde stillet et forslag omkring et fast antal årlige arbejdsweekender, som foreningens
medlemmer skulle deltage i.
Forslaget afstedkom meget debat og mange gode forslag.
Tid;
Flere ønskede at datoerne for arbejdsweekenderne blev meldt ud i god tid. De kunne eventuelt
ligge på faste weekender hvert år, og de kunne kombineres med hyggeligt samvær om aftenen,
f.eks i forbindelse med en sommerfest.

Arbejdsopgaver;
”Hvad så med dem, der ikke kan grave huller og male, skal de så betale for ikke at deltage hver
gang?”
Bestyrelsen pointerede at meningen med arbejdsweekenderne er, at foreningens medlemmer
mødes om fælles opgaver og derved styrker fællesskabet. Det vigtigste er at man møder op og kan
man ikke grave eller male, så kan man måske hjælpe med at lave kaffe eller fortælle historier eller
andet. Om man deltager hele eller halve dage er heller ikke afgørende.
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Betaling:
Der blev efterlyst en plan for hvad indtægterne skulle bruges til.
Flere var imod ideen om, at det skulle koste penge, hvis man ikke deltog. Både fordi kriterierne for,
hvornår man skulle betale ikke var klare, men også fordi flere mente det principielt var forkert, at
man skulle betale for ikke at deltage.
Forslag til arbejdsopgaver:
Fælleshuset og haven
Festpladsen
Havehjælp – de unge hjælper de gamle
Har du flere ideer til opgaver så sig det til bestyrelsen.
Bestyrelsen trak forslaget.
Ad 6.
Kasserer / bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisor suppleant
Revisor suppleant

Helle Larsen, have 97
Jonas Herby, have 56
Maria Glinvad, have 79
Arne Ytting, have 85
Jesper Mølgård, have 21
Anette Gomez, have 85
Christine Exner, have 93

Ad 7.
Jordstykket ved Englandsvej, Engsletten og have 13 blev diskuteret.
Der var forslag om salg – til kommunen eller have 13.
Forslag om brug; vi kunne bygge garager/huse som kunne sælges eller lejes ud til foreningens
medlemmer. Kan foreningen have solceller på stykket ?
Har du andre forslag, så sig det til bestyrelsen senest 1 december.
Legepladsen er kommet super godt i gang, de næste arbejdsweekender er planlagt.
Der bliver stadig kørt for stærkt i foreningen og der mangler lys ved Englandsvej og ved ind- og
udkørslen.
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