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BILAG 1 FULDMAGT
Som tidligere annonceret afholdes generalforsamlingen onsdag den 26.
august 2020 kl. 19 på pladsen ved Huset i HF Aldersro, Lersøstien 16,
2100 København Ø.
Der henvises til det tidligere udsendte materiale (beretning, regnskab og budget,
forslag 1-3 og aktivitetskalender) til den oprindeligt planlagte generalforsamling i
april, som blev udsat på grund af Covid-19.
Indkaldelsen er opdateret jf. dette dokument, og der er vedlagt et yderligere forslag, som var modtaget inden for fristen samt en opdateret fuldmagtsblanket.
Der er således i alt 4 forslag, hvor af et vedrører ændring af vedtægterne. Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret for, at
forslaget om vedtægtsændring endeligt kan vedtages. Bestyrelsen opfordrer
derfor alle haver til at deltage i generalforsamlingen eller alternativt afgive en fuldmagt, hvis man er forhindret i at deltage.
Generalforsamlingen vil blive afholdt ude på pladsen, så vi kan holde behørig afstand. Husk en trøje/jakke/regnjakke/paraply, hvis der udsigt til
køligt/vådt vejr.
Vi henstiller til, at der kun deltager en person pr. have for, at vi kan overholde myndighedernes forsamlingsforbud om ikke at forsamles mere end
100 personer.
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GENINDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Hermed genindkaldes til ordinær generalforsamling
Onsdag den 26. august 2020 kl. 19.00 på pladsen ved
Huset i Aldersro, Lersøstien 16, 2100 København Ø
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Åbning af generalforsamlingen
2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. Årsregnskab 2019
5. Budget 2020
6. Forslag til behandling
Forslag 1. Tilladelse til hønsehold
Forslag 2. Vedtægtsændring vedrørende vurderingsudvalg
Forslag 3. Ændring af pris for vurdering
Forslag 4. Valg af vandudvalg til at bistå vandmændene
7. Valg til bestyrelse mv.
8. Eventuelt
a. Aktiviteter i 2020
b. Vandmænd
c. Andet
På valg til bestyrelse mv. er:
Formand for 1-årig periode

Kasserer for 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem afd. I for 2-årig
periode
Suppleant afd. II for 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem afd. III for 2-årig
periode
Vurderingsudvalg, 2 medlemmer for
2-årig periode

Pia Christiansen træder tilbage som
formand på grund af flytning.
Bestyrelsen har opfordret Ditte Lundholm Ehrenreich (have 136) til at
blive ny formand. Ditte har bekræftet, at hun stiller op til valg af formand.
Tine Büchler Poulsen er på valg. Tine
modtager genvalg.
Nikolaj Nielsen er på valg. Modtager
genvalg.
Bodil Aavad Jacobsen er på valg.
Modtager genvalg.
Vakant (Birgitte Rasmussen genopstiller ikke).
Jan Simonsen er på valg. Jan modtager genvalg. Endvidere skal der vælges et nyt medlem.
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Bestyrelsen består desuden af:
Suppleant afd. I, Jesper Bergmann
Bestyrelsesmedlem afd. II, Inge Andersen
Suppleant afd. III, Karin Arentsen
Øvrige valgte er desuden:
Vurderingsudvalg,
Dennis Art Andersen og Peter Madsen
Husbestyrere, Betzy Sørensen og Jette Juul
Revisor, Marianne Kragerup
Revisorsuppleant, Christine Nederlund

valgt i 2019 for 2 år
valgt i 2019 for 2 år
valgt i 2019 for 2 år

valgt i 2019 for 2 år
valgt i 2019 for 2 år
valgt i 2019 for 2 år
valgt i 2019 for 2 år
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FORSLAG 4 VALG AF VANDUDVALG TIL AT BISTÅ VANDMÆNDENE
Det foreslås, at generalforsamling nedsætter et vandudvalg og vælger minimum 3
medlemmer for 2 år, der kan repræsentere hver sin afdeling.
Vandudvalget skal bistå vandmændene ved åbning og lukning af vand blandt andet som kontaktpersoner i de enkelte afdelinger og sammen med en fra bestyrelsen koordinere og organisere åbningsarrangement, opslag om åbning og lukning
mv.

Forlaget er stillet Birgitte Rasmussen, have 196, Tine Büchler Poulsen, have 24 og
Nina Svensson, have 50.
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BILAG 1

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. AUGUST 2020
I HF ALDERSRO

Såfremt du/I er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du/I
i henhold til vedtægterne give fuldmagt til et andet medlem.
Vi gør dog opmærksom på, at intet medlem kan stemme med mere end én
fuldmagt.

Undertegnede (skriv navn og havenummer):

Navn
Havenummer

Giver hermed fuldmagt til (skriv navn og havenummer):

Navn
Havenummer

Underskrift:

Navn
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