Referat fra Generalforsamlingen Rønnevang H/F 22. marts 2016
Stig bød velkommen og Generalforsamlingen blev indledt med 2 minutters stilhed for Birgit
Jensen og Birgit Jørgensen som vi mistede i 2015.

•

Valg af dirigent
Michael Axelsen blev valgt

•

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

•

Valg af referent
Gitte Rasmussen blev valgt.

•

Valg af stemmeudvalg
Jette Marhauer og Kristian Holmgaard blev valgt.

•

Bestyrelsens beretning
Stig oplyste, at 6 haver var blevet vurderet i 2015, og der er kun en have til salg på
nuværende tidspunkt. De andre 5 have blev alle solgt til nedskrevet pris i forhold til
vurderingen.
Haveforeningen har fået ”ny nabo” et Biomassefyr, som forhåbentlig larmer mindre og
ikke udskiller sort røg.
H/F Rønnevang adresse skulle være ændret fra Gefionsvej nr 9, til H/F Rønnevang nr.
1-71, men iflg. Post Danmark, står vi stadig som Gefionsvej nr. 9, hvis man skal flytte
sin post.
Bestyrelsen planlagde sidste år at lave vejbump i haven, dette vil blive gennemført i år.
H/F Rønnevang har en hjemmeside, den administreres af Søren Wiberg. På vores
hjemmeside, ligger bl.a. vores vedtægter, haver som er til salg og andre praktiske
oplysninger. www.ronnevang.dk. Vi vil også gerne have mailadresse på jer, der har en
sådan, så kan vi sende fx nyhedsbreve samt evt. andet info ud til jer. Dem som ikke har
mail adresse, vil vi sørge for, får info på anden måde.
Vores container bliver kun tømt hver anden uge, derfor opfordres alle til kun at bruge
containeren til køkkenaffald, og hvis man har sorte affaldssække, skal disse tømmes ud
i containeren. En sort affaldssæk tager alt for meget plads.
Haveforeningens største udgifter, går på renovation og vand. Sidste år brugte vi rigtig
meget vand. Vej og park tjekkede alle stophanerene i haven, og man fandt 3 som var
utætte, det er meget dyre dråber. Derfor en stor opfordring til alle, at man tjekke sin
stophane, og får den lavet, hvis den ikke virker. Efter de 3 stophaner var ordnet,
halverede det vandforbruget i haven.
Står man for at skulle udskifte sin stophane, vil det måske være en ide, at anskaffe sige
en målerbrønd. Kurt oplyste, at en målerbrønd koster ca. 2000 kr. + gravearbejde.
Jørgen fra have 11 har via XL Byg, sponsereret hegnet ved vores fælleshus.
Træerne i skellet ved have 5- 6 og 71 er blevet beskåret.
Hillerød kommune har lovet at vende tilbage med svar på, vores ønske om at den lille
vej ned mod Industrivænget, kan lukket for trafik, og blive en cykelsti. Iflg. lokalplanen
er vejen 6m bred, og kan derfor ikke betegnes som cykelsti.
Desværre er der en del haver i foreningen, som ikke ser så godt ude. Det kniber med at
holde hækhøjden og få luget uden for hækken. Iflg. vores vedtægter må hækkene
være 1,5 meter høj, mange har klippet ned til denne højde.
Vores midsommerfest med grill, og vores sommerfest var godt besøgt. Men der er lidt
udfordringer med, hvad menuen skal stå på til vores sommerfest. Der var en del

utilfredshed med menuvalget sidste år, det er svært at gøre alle tilpas. Måske grill selv
vil være en løsning.
Akustikken i vores fælleshus er ikke god, bestyrelsen har talt om at sætte plader op i
loftet, for at afhjælpe dette, der arbejdes på at finde en løsning.
Præmierne for havebedømmelsen gik sidste år til Have 38 Stig og Lena Andersen som
blev nr. 1, og have 29 Inger Larsen som blev nr. 2. Vandrepokalen gik til Steffen og
Jette Marhauer have 14.
Stor tak til lotteriforeningen v/ Henry og Helga. Lotteriforeningen sponserede
haveforeningen med 3500,- kr. sidste år.
Beretningen blev godkendt
•

Regnskab
Regnskabet blev godkendt.

•

Godkendelse af budgetforslag
Resultatmæssigt ser budgettet okay ud næste år, men vi må forventer et underskud på
kr. 12.700. For at imødese evt. fremtidige underskud, forslog Jens en forhøjelse af
havelejen på 300 kr. årligt.
Alle godkendte forslaget.
(Punkt 7, blevet behandlet og godkendt før punkt 6.)

•

Indkomne forslag
Forhøjelse af havelej, behandlet under punkt 7.

•

Valg:
• Formand Stig Andersen modtog valg for 2 år
• Bestyrelsesmedlem Sv. Erik Jørgensen modtog ikke genvalg. Kim Høegh Moriuger
blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
• Bestyrelsesmedlem Annelise Petersen modtog ikke genvalgblev valgt for 2 år.
Annette Elkjær blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et 1 år, Rie Viuf Petersen og Lene Frandsen
blev valgt
• Gitte Rasmussen modtog valg som revisor for 2 år
• Annelise Petersen og Kristian Holmgaard modtog valg som revisorsuppleanter for
1 år
• Michael Axelsen og Morten Felby-Olsen blev valgt som vurderingsfolk.

•

Eventuelt
John Sylvest have 69 oplyste, at hans nabohaver, ikke helt blevet holdt efter reglerne.
Søren Wiberg sagde at bestyrelsen vil tage fat på problematikken, i forhold til de
skrevne regler.
Gunni Engedahl have 62 forespurgte til, problematikken vedr. hække højden, hvor høj
skal den være, og gælder højden også for de haver som ligger ud til banestien ?
Bestyrelsen oplyste, at for at kunne vedtage ændring af hækkens højde for haver, som
vender mod banestigen og P-pladsen, skal dette stilles som et forslag til
vedtægtsændringer på næste generalforsamling.
Bestyrelsen takkede Anne-Lise og Svend Erik for det gode arbejde igennem årerne, de
fik begge en lille erkendtlighed.
Anne-Lise står stadig for udlejningen af huset.
Stig takkede for god ro og ordren, og ønskede alle en god sæson.

