
Referat af generalforsamling i HF Nørrevænge den 6/8 2021. 
 
Velkomst ved formanden. 
Info om jubilæumsfesten den 4/9 
 
Ad. 1 Kim have 125 
 
Ad. 3 Bente have 47 
 
Ad. 4 Laila 123 & Else 149 
 
Ad. 5  
Beretningen udsendt til alle medlemmer. Der var ingen direkte spørgsmål til indholdet, men der 
blev uddybet og debatteret ift problematikken med byggeudvalget. 
 
Ad.6  
Regnskabet udsendt til alle medlemmer. 
Der blev stillet spørgsmål til posten ”renovering”. Denne var steget fra 6700 i 2019 til 45.880 i 
2021. Stigningen skyldes dels en udskudt betaling på 21856 fra 2019 og samt almindelig 
prisstigninger og ekstra tømning. 
 
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 
 
Ad. 7  
Bestyrelsens forslag: Havelejen stiger fra 2650 til 3000 pr år vedtages. 
Stigningen skyldes forsikrings stigning og almindelig index regulering. 
 
Budgettet godkendt af generalforsamlingen. 
 
Ad. 8 
Generalforsamlingen ønsker, at der indhentes mere konkrete tilbud, inden der tages stilling til om 
der skal etableres målerbrønde. 
Kim fra have 125 undersøger/indhenter tilbud. 
 
Ad. 9. Lars have 47 genvalgt 
 
Ad. 10 Sandra have 89 genvalgt Mai have 41 valgt 
 
Ad 11-17  
Da der ikke var kandidater til posterne, afholdes der ekstra ordinær generalforsamling snarest 
muligt. 
 
Ad. 17 
Der er nedsat et ad hoc festudvalg til at varetage jubilæumsfesten den 4/9, hvilket bevirker, at der 
først vælges til festudvalget ved generalforsamlingen i foråret 2022. 



Ad. 18 
Generalforsamlingen vil gerne have en arbejdsdag. 
 
Ad. 19 
Forslag: Når vi mødes til generalforsamling, starter vi med at præsentere os med navn og have nr. 
 
Det adspørges om der kan skrives en reminder i indkaldelsen til generalforsamlingen mht 
indkomne forslag. 
 
Præmiehave og præmiefest?? 
Den er desværre glippet fra bestyrelsens side. 
 
Det er bestyrelsens håb, at flere medlemmer vil byde ind på opgave, for at mindske arbejdspresset 
på bestyrelsen. 
Referenten har noteret sig følgende opgaver, som kan uddelegeres.  
 
-Præmiehave 
-Arbejdsdag 
-Grøn container 
-Velkomstfolder 
-Renovation (Kan der lukkes ned i vinterhalvåret?) 
-Dæksler i haver/stier ved Karen Hansen og Else 
- Lave arbejdsbeskrivelser af alle poster. 
 
Ref Bente 
 
 
 
 
 
 
 
 


