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1. Valg af dirigent. Valg af stemmeudvalg  

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 

3. Godkendelse af årsregnskab 2015. 

4. Godkendelse af budget 2016. 

5.  Indkomne forslag. 

• Have 174, Bodil Knudsen foreslår:

“Jeg foreslår, at bestyrelsen bliver pålagt at undersøge pris 
på installation af fjernbetjening af vore to porte,-den hvide 
og grønne.

Jeg ser denne investering kan blive en glæde et gode for 
foreningen, såvel gående, cyklende og ikke mindst 
bilisterne som jævnligt ikke får lukket porten til glæde for 
tyvene.

Jeg ser det som et gode at vi får gang i den grønne port for 
at få dæmmet ned for det affald som udefra kommende 
leverer til os og lader os betale for bortskaffelse.
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Jeg indstiller til at vi får et system, hvor adgangsforhold kan 
styres via computer, således man kan blokere for mistet 
brik/ nøgle, såfremt den er mistet.

Der bør udleveres 1 brik/nøgle pr husstand,ekstra kan 
købes via foreningen.

Jeg mener at begge porte i fremtiden bør være låst hele året 
til glæde og sikkerhed for os alle mv.

Jeg foreslår at der sættes trådhegn op med grøn 
beplantning i område fra hvid port mod have 3,således der 
spærres for gennemtrængning af uvedkommende til 
haveforeningen

Vh.

Bodil/

Have 174.” 16.02.2016.

Bestyrelsen har ingen indstilling og tager forslaget til 
efterretning.

6. Valg af formand/kasserer:  

• Valg af formand. Formand Jan L. Nielsen er på valg og 
genopstiller ikke. Nyvalg for 2 år.

• Valg af kasserer. Mona Jeppesen fratræder i perioden. Nyvalg 
for 1 år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.  

• Der vælges minimum 1 bestyrelsesmedlem, gerne flere. 
Bestyrelsen skal minimum bestå af 5 medlemmer, jvf. 
vedtægtsændring 2015.

• Nina Luckow er på valg og genopstiller ikke. Nyvalg for 2 år.

• Hanne Chor er på valg og genopstiller ikke. Nyvalg for 2 år.

• Hanne Callesen er på valg og genopstiller ikke. Nyvalg for 2 
år.

• Louise Østerlyng fratræder i perioden. Nyvalg for 1 år.

• Morten Lind fratræder i perioden. Nyvalg for 1 år.

• Valg af suppleanter. (1 år).  Der vælges to eller flere 
suppleanter.

8. Valg af bilagskontrollanter/-suppleanter.  
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• Der vælges 2 bilagskontrollanter og 2 
bilagskontrolantsuppleanter. (alle for 1 år).

9. Eventuelt 

• Bestyrelsen ønsker at høre forsamlingens tilkendegivelse af 
indhentet tilbud på udskiftning af foreningens 
vaskemaskiner samt udskiftning af betalingskortkonsoller til 
bad og vask.

• Tilbuddet er på stort kr.: 110/120.000 kroner.

H/F Fælles Eje byder alle medlemmer velkommen til en ny 
sæson, der forhåbentlig - og garanteret - bliver lige så god som 
alle andre sæsoner - mød friske og glade op på 
generalforsamlingen - vær med til at præge foreningen - vi er 
kun os selv - så når vi hjælper os selv, hjælper vi alle.

På snarligt gensyn…

Bestyrelsen,

H/F Fælles Eje.
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