
Referat af Havebyen Mozarts generalforsamling den 20 november 2014.

Tilstede:
3,4,7,9,10,11,14,15,16,17,18,24,25,26,27,29,30,33,34,38,39,40,41,43,47,48,49,50,53,56,59,60,61,62,65,67,
69,76,77,79. i alt 40 husstande.

l)Valg af dirigent og stemmeudvalg.

Nana 41 vælges til dirigent og Helle 49, Kiki 59, Karsten 29 til stemmeudvalg.

2) Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling.

Referatet godkendes.

3) Bestyrelsens beretning ved Formand Kristian.

Aktuelt vedrørende Dobbeltkloakeringssagen:

Havebyen søger juridisk bistand til, at afklare om det kan være rigtigt, at vi skal hæfte for udgiften til
etablering af kloakker.

Vi skal undersøge om der er juridisk grundlag for, at man kan få kendt planen ugyldig på grund af

misforhold mellem udbyttet og den meget store omkostning i forbindelse med planen.

Miljøadvokat har foreslået forløb, indledende møde er afholdt.

Netværk/Comx er blevet overtaget af TDC- Dansk kabel tv. Paul-Erik 42 og Mogens 33 har arbejdet med at
undersøge vores situation. Foreslår en brugerundersøgelse af hvad der er størst interesse for. Vil meget
gerne have flere med i arbejdet.

Klubhuset er kommet mere i brug til flere foreningsformål, fællesspisning er blevet et tilløbsstykke.Diverse

praktiske problemer er blevet løst og nye har vist sig. Lige nu er de største problemer den manglende
varme og foldedøren som ikke virker. Stadig udestående med entreprenøren, om godkendelse af afvanding

aftagvand.

Vores seneste fælles arbejdsdage samlede mere end 50 deltagere.

Nye medlemmer har bragt nye initiativer, for eksempel fejrede vi Halloween, med Annan 74 som tovholder.

I det hele taget er der mange aktiviteter og initiativer, der viser at mange gerne vil være med i fællesskabet

og gerne vil bidrage til at udvikle det gode liv i Havebyen.

Flere års status:

Havebyen Mozart er blevet et sted, hvor mange sætter pris på at bo.

Havebyen Mozart er blevet et sted, hvor mange flere vil betale en høj pris for at komme til at bo.

Havebyen har formået, at udvikle et sted hvor det er godt at være, Havebyen 10zart er et sted hvor unge

mennesker gerne vil bygge familie og opfostre deres børn. I



Havebyen Mozart er blevet et sted hvor ældre nødigt flytter fra.

Alle har bidraget og alle kan være stolte af det vi har nået.

Uddrag af havebyens historie i den tid Kristian har boet her, de unge nytilflyttede beboere var bekymrede

over forureningen og sendte for egen regning et par æbler til undersøgelse for blyindhold, på

generalforsamlingen dengang blev de unge buh'et ud, fælles ville man IKKEvære! I starten af 1980'erne

havde vi en beboer i nummer 14 Poul Jensen, som havde en traktor; han ryddede sne for 25 kroner pr

parcel, så der kørte han så rundt og satte ploven ned og tog den op, alt efter om man havde betalt.
Efterfølgende prøvede vi fælles at betale os fra arbejdet, det vil sige at nogen udefra skulle rydde hele
havebyen, men det var en meget dårlig løsning, idet der oftest gik mere end et døgn efter snefald, før end
vejene blev ryddet. Vi besluttede så selv at investere i en stor gammel brugt traktor og den har fungeret
ved Kims 77 hjælp i en del år, men synger nu på sidste vers. Vi skal til at købe en anden traktor.

Siden har Haveforeningen udviklet en lang tradition for at gennemføre projekter og aktiviteter i fællesskab.

Boldbane og legeplads er blevet etableret.

Der blev indkøbt vandsparere, to vandhaner pr hus, der var nu interesse for at spare på vandet.

Vi blev pålagt, at skulle kloakere, og det blev den største investering indtil da. Vi gennemførte det i
fællesskab, så alle fik lavet deres kloak betalt af den fælles opsparing.

Havebyen etablerede et fibernet, der stadigt er blandt Danmarks bedste, ydelse i forhold til pris.

Fælles brandsikringsplan og registrering af husene er blevet udført.

Endeligt har vi fået et rigtigt flot nyt klubhus, resultat af et meget grundigt og demokratisk projekt.

Vinmark har vi etableret på fælles areal mellem nummer 16 og Bådforeningen Trekanten.

Alle ovennævnte projekter er baseret på engagerede og aktive medlemmer i Haveforeningen. Medlemmer
som arbejder af lyst og interesse for fællesskabets bedste. Medlemmer som i perioder giver utallige timer
af deres fritid til de fælles projekter, de brænder for eller ser nytten af.

Det er det engagement i naboskabet og fællesskabet der gør det rart at bo her. Det er det, der gør det

spændende og interessant at blive her.

Haveforeningen en også blevet et sted hvor enkelte har udviklet en stædig tradition for at mistænkeliggøre

både bestyrelsen i almindelighed, formanden i særdeleshed, samarbejdspartnere og hvem som helst i
øvrigt.

Ethvert menneske er unikt og elskes af sine nærmeste for den han er. Ethvert menneske har noget godt i
sig. Det gælder også dig Vagn. De sidste 10 år har du godt nok arbejdet hårdt for at vi skulle få et forkert

indtryk af dig. Men inderst inde er du et usædvanligt godt menneske.

Når du har beskyldt os for manipulation, har jeg vidst at du i virkeligheden er et godt menneske.
Når du har beskyldt os for skumle motiver, har jeg vidst at du i virkeligheden havde gode intentioner.



Når du beskyldte os for fascistiske arbejdsmetoder vidste jeg at du inderst inde mente det godt.

Når du mødte mig tilfældigt og kiggede på et punkt bag mig som om jeg ikke eksisterede, vidste jeg at du i

virkeligheden ville mig det bedste.

Og se, - jeg fik ret.

Efter 10 års utrættelig indsats for at overbevise os om at du var en mellemting mellem total idiot og
gennemsnitlig paranoid, afslørede du jo dig selv, som det gode menneske du er, og som også arbejder for
fællesskabets bedste. Du fandt en fejl i Københavns Ejendommes lejeberegning, og det giver foreningen en
månedlig besparelse svarende til ca. 15 kroner per måned per medlem. Du er jo inderst inde et rigtigt godt

menneske. Du kan ligeså godt droppe det der med at prøve at overbevise os om det modsatte.

Havebyen er også et sted hvor det mindre spændende rugbrødsarbejde nu overlades til ansatte, der er
villige til at udføre dette, selv til det meget begrænsede timetal vi tilbyder. Sekretæren sørger for
referatskrivning og andre administrationsopgaver, pladsdamen sørger for at Havebyen vedligeholdes og

forbereder de spændende fælles arbejdsdage, klubhusbestyreren håndterer brug og udlejning af klubhuset,
og sneryddere står op de tidlige vintermorgener og sørger for at vi alle kan færdes sikkert i Havebyen.

Havebyen er også et sted der er orden i økonomien. Administration og daglig bogføring foretages af et

professionelt ejendomsadministrationsselskab. Regnskabet udarbejdes af en registreret revisor. Udgiften til

at drive foreningen er i dag på samme niveau som for ti år siden. Bestyrelsen præsenterer i dag et budget
med overskud uden lejestigning.

Vi skal værne om dette skønne sted at bo.

Dirigenten ønsker at spørgsmål og kommentarer følges punkt for punkt, da der var en række forskellige
punkter i beretningen.

Dobbeltkloakeringssagen.

Vi er blevet pålagt, at skulle installere kloakering af vores tagvand. I den forbindelse opstod et udvalg, som
skreven indsigelse, som blev fremlagt for Mozarts bestyrelse. Udvalget søgte foretræde for miljø og teknik
udvalget, de syntes at de havde alle gode kort på hånden. John Andersen fra Frederikshøj som sidder i
dette udvalg, blev forhindret i at deltage i mødet, da man mente, at han var inhabil og selv havde

økonomiske interesser i sagen. John har nu rejst en sag om dette, da det var fejlagtigt at udelukke ham.

Klubhus.

Kiki 59 foreslår at der nedsættes et udvalg til drift af klubhuset.

Kommentar til beretningen i sin helhed, Vagn 10 vil gøre opmærksom på, at der hvert år har været fejl i

regnskabet, Formand Kristians analyse er, efter Vagns mening ren manipulation, som betyder at foreningen
bliver opkrævet for ca. 13.000 kroner for meget om året.

Regnskabet er reguleret.

Beretningen bliver vedtaget.

4)Orientering om årsregnskab og godkendelse af årsregnskabet.



Årsregnskabet gennemgås af Kasserer Jakob 18 og bliver godkendt.

5) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel

ændring af havelejen.

Drift og likviditetsbudget gennemgås af Kasserer Jakob.

Vagn forklarer hvilke dele havelejen består af, ejendomsskat og jordleje er i alt den leje vi betaler til
kommunen, derudover har vi vores fællesudgifter på 563.000 krosom kan reguleres, det er vigtigt at

generalforsamlingen ved, at det er dette vi kan stemme om.

Formand Kristian siger at økonomien i Havebyen er særdeles fornuftig.

Drift og likviditetsbudget kommer til afstemning og bliver godkendt.

6)Forslag.

Bump på vores veje: Forslagsstiller Gert 34.

"Lad os dele bumpene, så vi skiftes til at blive generet af trafikken. Vi skal flytte på bumpene og lave en

gennemkørsel i midten til cykler."

Afstemning: 14 for,2 imod, 16 undlader at stemme.

Forslaget er vedtaget

Vedtægtsændring: Forslagsstiller Vagn 10.

"Vedtægterne § 6, stk. 1 lyder: »Havelejens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for
alle medlemmer af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan endvidere beslutte at
opkræve ekstraordinær haveleje, hvis det er nødvendigt«.
Vedtægterne § 6, stk. 1 ændres til: »Havelejen består af leje, ejendomsskat og fællesudgifter.
Lejen fremgår af lejekontrakten § 6. Ejendomsskatten fremgår af henholdsvis
SKA T's grundvurdering og kommunens grundskyldspromille. Fællesudgifterne fastsættes
af generalforsamlingen i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Generalforsamlingen
kan herudover beslutte at opkræve ekstraordinære fællesudgifter. «
Begrundelse
Ordet, haveleje, er indarbejdet i foreningens sprogbrug og bliver brugt i bred almindelighed,
men i forhold til foreningens beslutningsproces og regnskab, er det påkrævet at definere,
hvad haveleje består af.
1) Udlejer, Københavns Ejendomme, beregner den aktuelle leje svarende til lejekontrakten
§ 6 og opkræver den måned for måned. Lejebeløbets årlige regulering (nettoprisindekset)
kan finde sted hvert år den 10. september, og beløbet er i regnskabsåret 2014-
15 på 2.446.274 kr. svarende til månedligt 2.682,32 kr. pr. husstand. Der er altså intet til
hinder for, at beløbet oplyses i budgettet.
2) Team Ejendomsskat, Københavns Kommune, opkræver ejendomsskatten hos Københavns
Ejendomme, der igen opkræver den af Havebyen indtil videre med en ubekendt
andel af havelejen. Den reguleringsprocent, hvormed grundskatteloftet årligt reguleres,
offentliggøres hvert år i juli måned, hvorfor også ejendomsskatten, når denne bliver
kendt, kan fremgå af budgettet.



3) Havebyens generalforsamling fastsætter fællesudgifternes størrelse i forbindelse med
vedtagelse af budgettet. Budgettet gælder for perioden 1. okt. til 30. sept. svarende til
foreningens regnskabsår. Fællesudgifterne udgør hvis uændret for regnskabsåret 2014-
15 et beløb på 563.324,16 kr. svarende til månedligt 617,68 kr. pr. husstand.
Formålet med forslaget er at tydeliggøre, at det, vi kalder haveleje, består af de tre nævnte
dele, og at disse hver for sig på sigt vil kunne fremgå af budgettet, og at det kun er
størrelsen på fællesudgifterne, som generalforsamlingen kan træffe beslutning om.
Det giver ingen mening og er heller ikke nødvendigt, at generalforsamlingen under
budgetvedtagelsen
stemmer om havelejen, som en rund sum, hvori leje, ejendomsskat og
fællesudgifter indgår som tre ubekendte. Tværtimod er det med til at skabe
uigennemsigtighed.
Det indgår ikke som en del af dette forslag om en vedtægtsændring (eller præcisering),
at budgettet skal opstilles som nævnt ovenfor, men jeg håber ændringen vil inspirere til,
at budgettet bliver sådan."

Lejen og ejendomsskatten stiger på en bestemt måde og det er vigtigt for os beboere at kunne gennemskue
stigningerne.

Vi skal gøre kommunen opmærksom på, at vi selv ønsker opkrævningerne tilsendt, så vi kan følge med.

Han håber på at bestyrelsen vil støtte op om sit forslag.

HAVELEJENBESTÅRAF: LEJE,EJENDOMSSKATOG FÆLLESUDGIFTER

Jakob 18 siger, at årsregnskabet er blevet lettere at gennemskue, så vi er faktisk kommet langt i løsningen
af problemet. Jakob frygter, at hvis vi stemmer for, bliver det igen mere mudret at forstå regnskabet.

Mogens 33 synes, godt det kan være fornuftigt at opdele have lejen i de forskellige enkeltdele.

Sven 3 siger, at havelejen er steget betragteligt, kan heller ikke se, at der skulle være noget i vejen for, at få

den opdeling af havelejeopkrævningen.

Karsten 29 spørger om ejendomsskatten er indeholdt i havelejen? Jo, det er den.

Martin 40 spørger om man kan udspecificere havelejen i de to dele?

Ja svarer Jakob 18, når vi kender ejendomsskatten, kan vi det. Men vi kender den ikke endnu.

Kristian 9, synes ikke det tjener noget formål, at ændre vedtægten. Bemærker, at Vagn ønsker

ejendomsskatten kendt for os, dette er rigtigt fornuftigt, en god ide' men kan godt lade sig gøre uden

vedtægtsændring.

Jakob 18 siger, at vi nærmer os mere gennemsigtighed, årsregnskabet er lettere og lettere og forstå.

Vagn lO, mener ikke der er vilje i bestyrelsen til, at udspecificere havelejeopkrævningen.

Afstemning: 7 stemmer for,
forslaget er faldet da der skal være to tredje deles flertal, når man stemmer om vedtægtsændringer.



Dobbeltkloakering 2 forslagsstillere. dels Lisbeth 27 og Martin 7.

II At generalforsamlingen giver bemyndigelse til, at enten bestyrelsen eller en
arbejdsgruppe med et eller flere bestyrelsesmedlemmer, undersøger mulighederne
for at lave et oplæg til kommunen, der kan danne grundlag for et forlig*1), så vi også
slipper for kloakken ude i vejene. *3)
Oplægget til forlig indgår i det materiale der medtages, til det forligsmøde, som
vores advokat vil forsøge at sætte i stand inden d 16.12, der er fristen for at indgive
stævning mod kommunen.
Oplægget skal indeholde et forslag til, hvordan vi stærkt vil begrænse den
spildevandsmængde fra tagene, som fremover skal ledes til den almindelige
spildeva ndskloak.
Oplægget kommer derfor til at indeholde et forslag til nye byggeregler*4) for
nybyggeri i haveforeningen, da det (så vidt som vi tolker de kriterier for tilslutning,
som kommunen har sat op *2)) kun er fremtidige nybygninger og ombygninger, der
skal tilsluttes kloak.
I sådanne nye byggeregier bliver vi derfor nødt til at lade flg. elementer indgå:
Krav til ny- og ombygninger om ikke at montere tagrender. (for ombygninger den
del af taget, der dækker det udvidede etageareal).
Ogf eller
Krav til ny- og ombyggeri om kun at aflede 10 % af regnvandet fra taget til den
eksisterende spildevandskloak. (for nybyggeri den del af taget, hvortil der er
tilsluttet tagrender, for ombygning den del af taget, der dækker det udvidede
etageareal). Dette betyder brug af diverse LARløsninger til nybyggeri, der ikke
indbefatter nedsivning til undergrunden.



Forligsoplægget skal være acceptabelt både for kommunen og for de boligejere der i
fremtiden køber hus i Mozart og skal bygge nyt hus og de boligejere der ønsker
ombygning.
*1) Vi har endnu ikke holdt møde med advokaten, men han har modtaget
henvendelse og oplæg fra os. Han mener det vil være en god ide, at søge forlig. Dvs
vi sammen med ham, skal lave oplæg til forligstekst der er spiselig for os og
kommunen. Uanset hvad, gælder det stadig, at vi ikke må aflede spildevand til vores
forurenede undergrund, fordi der er fare for at forurene grundvandet.
Undtaget er dog *2).
De huse der skal tilsluttes er dem, der har fået dispensation i deres byggetilladelse
til at tilslutte tagvandet til almindelig spildevandskloak + de to grupper, der er nævnt
her i forslaget til generalforsamlingen.
Kloakforsyningen har vurderet at den almindelige spildevandskloak ikke i disse
skybrudstider har kapacitet til at tage imod tagvandet. derfor skal der laves en
regnvandskloak. Der er p.t. ingen andre regnvandskloakker i Sydhavnen (undtagen
vist i noget af det nye byggeri), og HOFORsvarer at der ikke er planer om at lave
nogen p.t.
Man må have gjort sig nogen tanker om hvor mange liter vand der nu og i fremtiden
ville blive ledt til kloak fra tagene. Regnvandskloak-projektet for Mozart (Tillæg nr 3
til Spildevandsplan 2008), er for alle huse i Mozart. Det er først senere at vi har fået
at vide, at ikke alle skal tilsluttes. Det betyder vel så, at de har regnet med at
samtlige huse med deres tagregnvand skulle sluttes til kloakken. Dvs79+7 = 86 huse
ex ca 100 m2 tagflade pr hus x 650 mm regn pr år = 5.600 m3, minus det der
fordamper før det når til kloak. Ca ledes til kloak pr år fra samtlige tage i Mozart og
X-gangen 5.000 m3.
Hvis vi f.eks. tilbyder et forlig hvor de 6 nye huse allerede har fået pålæg tilsluttes +
laver aftale om at max 10 % af regnvandet fra tagene på nye huse, fremover må
ledes til den almindelige spildevandskloak, vil det være nogen andre mængder,
nemlig ca:
År 1: ca 350 m3 regnvand
År 2: ca 363 m3
År 3: ca 376 m3 osv (regner med 3 nybyggede huse pr år)
År 30: 727 m3 r som jo er meget mindre end de 5.000 m3 de ellers formentlig har
regnet med der skal ledes til kloak.
*2) Her er den mail som vi fornylig har fået fra projektchef på "Tillæg til
spildevandsplanen", Palle Sørensen: - "Når HOFOR har etableret stik, og ejer har udført den
interne kloakering, skal lejer af de enkelte lod for egen regning tilslutte regnvandet til kloakken. Dette
gælder dog ikke de lodder, som allerede har en lovlig bortskaffelse af regnvand, altså hvor nedsivning af
regnvand er etableret før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden (i halvfjerdserne), eller hvor regnvandet ikke
opsamles (ingen tagrender). Dog skal lodder med dispensation til at koble regnvand på



spildevandsledningen koble regnvandet på den ny regnvandsledning. Alle fremtidige ombygninger vil - på
baggrund af bygningsreglementets regler herom - udløse et krav om tilkobling til regnvandskloakken."

Dette efterlader en masse spørgsmål om hvordan de her regler skal tolkes.
Hvor mange huse der skal tilsluttes er der ingen der ved. Kommunen har lavet ikke
lavet en registrering (selvom man nok ville mene at det var meget passende at vide,
inden man går i gang med så stort et anlægsprojekt). De har sagt vi kan kigge på
BBR-meddelelser.
Vi har stillet forskellige spørgsmål til KK,byggesagsafdeling, for at høre hvorledes
dette regelsæt skal tolkes.
Lisbeth har foretaget en rundtur rundt til alle haverne, for at vi sammen kunne finde
ud af om husene skal +/- tilslutning. Indtil videre drejer det sig kun om ca 6 huse,
klubhuset iberegnet, der skal tilsluttes en evt. regnvandskloak.
*3) Kostpris for regnvandskloak i vejene ca 50.000 kr pr lod. Betalt over 30 år ca 250
kr pr lod. (Ikke medregnet pris for tilslutningsafgift og gravearbejde mm på selve
loddet)
*4) Almindelige dagkolonihaver har et byggeregelsæt, der er udarbejdet i
samarbejde med kommunen og som administreres af bestyrelsen i de forskellige
kolonihaver. Der har netop været forhandlinger mellem kolonihaveforbundet og
kommunen der handler om den "lovliggørelse" af almindelige kolonihaver, som nu
er startet op. (Brandsikring, spildevandskloak til husholdningsspildevand). Det vil
være interessant at vide hvad de to parter er nået frem til. (Også i forhold til
jordforureningslovens regel om at de øverste 50 cm af jorden skal fjernes, hvor
jorden er forurenet).
Vi har spurgt i kolonihaveforbundet og KK,vand og miljøafd., men endnu ikke fået
svar om disse byggeregier og hvorledes de administreres. "

"Martin 7 spørger hvad vil det komme til at koste, at dobbeltkloakere. pr parcel?"

Når der skal nedsættes en arbejdsgruppe foreslår dirigenten, at man tydeligt fastslår, hvad det er vigtigt at
denne gruppe tager med i deres arbejde.

Lisbeth 27 siger, at det er vigtigt at få en arbejdsgruppe i gang hurtigst muligt, så arbejdsgruppen kan
klarlægge hvilke rimelige, alternative løsninger vi vil foreslå kommunen, da advokaten råder os til at forsøge

at indgå forlig med kommunen. Gert 34, ønsker at indgå i arbejdsgruppen og har kendskab til

fordampningsanlæg. Vagn 10 spørger, hvordan vi kan lave forlig med politikere der har vedtaget en
beslutning? De fleste på generalforsamlingen er enige om, at hele dobbeltkloakerings kravet er absurd, idet
der ingen miljømæssig forbedring er ved at dobbeltkloakere. Det er vigtigt at opregne alle disse

absurditeter og derefter holde møde. Der skal arbejdes på 2 niveauer, forlig / politikerne træder ikke i
karakter, men lytter for meget til deres embedsmænd.

Lisbeth 27 beretter, at advokaten siger han aldrig nogen sinde har set noget lignende, det er helt ude af
proportioner, idet ikke alle husene kan blive pålagt at dobbeltkloakere.



Mogens 33 spørger, hvad vil vi? hvad kan vi? hvad kan lade sig gøre? hvor lang tid har vi? Opret

arbejdsgruppen snarest.

Lisbeth 27 siger, at advokaten siger at vi godt kan forsøge at indgå et forlig tæt på datoen den 16 december.

Inden den 1/12016 skal dobbeltkloakering praktisk være udført, hvis vi ikke får indgået forlig.

Afstemning om nedsættelse af arbejdsgruppe enstemmigt vedtaget.

Arbejdsgruppen udgøres af : Martin 7, Jakob 18, Karsten 29, Gert 34, Toke 61, Mogens 33, Kurt 56, Lisbeth

og Chrisser 27.

Arbejdsgruppen skal belyse absurditeter og udvikle alternative løsninger.

Gert 34 siger, at hans private vandfordampningsanlæg ikke er billigt, men til gengæld virker det.

Lisbeth 27 siger, at en af absurditeterne er at ikke alle husene behøver at tilslutte sig dobbeltkloakering.

Vagn 10 siger, at i vores vedtægter står der, at vi ikke har ansvar for forurening påført grunden, før vi

flyttede ind her, det skal vi være klar over, for det kan betyde at vi kan køre en sag på den baggrund.

Kristian siger det er helt rigtigt og at vi har et samarbejde med Frederikshøj om at dele advokatudgifterne.

Chrisser 27 siger, at dobbeltkloakeringen kommer til at koste ca 7 millioner kroner for nedgravning i vejene

og alt i alt ca. 100.000 kroner pr have.

Man kan holde sig opdateret på Havebyens hjemmeside:

login: 2450, under punktet dobbeltkloakering.

adgangskode : mozart

7) Valg af formand, tre bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og to interne revisorer.

Første valg er til formand da Kristian 9, ikke genopstiller.

Anne 77 og Ulla 48, holder tale for og til Kristian.

Ulla siger blandt andet direkte til Kristian, at hun synes det er en stor ting at han holder op nu efter 9 ni år.
"Du lovede engang at du ville blive indtil vores forhandlinger med kommunen blev færdige, det løfte holdt

du, og det har været meget trygt for os beboere."

Jane 26, får hele generalforsamlingen til at opføre en sang for Kristian og han får overrakt blomster og gode

vine, som en symbolsk tak for de mange års frivilligt arbejde.

Kristian 9 takker for den gode tid han har haft som formand.

Vagn 10 synes det er uheldigt, at vi har så kort tid til, at afgøre formandsvalget.

Jakob 18 stiller op som formand og bliver valgt med et overvældende flertal.

Valg af bestyrelses medlemmer.

Liller 67, vælger at genopstilIle.



Maj 79, vælger at genopstille.

Anne 77, vælger at genopstille.

Pia 53, vælger at genopstille som suppleant.

Sven 3 og Mogens 33, genopstiller som interne revisorer.

Da der ingen modkandidater er, genvælges alle.

8) Orientering fra og valg til udvalg.

Tv og bredbåndsudvalg. Mogens 33 og Paul Erik 42 fortsætter og Sven 3 melder sig også til udvalget.

Bump udvalget. Der er ikke tid til, at oprette dette, så det udskydes til næste møde.

9)Eventuelt.

Fællesspisning i klubhuset den ,25 november.
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