
Referat fra Generalforsamlingen R0nnevang H/F 26. marts 2015

Stig b0cl velkommen og Generalforsamlingen blev indledt med 2 minutters stilhed for Ulla Henriksen,
Henrik Blume og Lis Bagge som vi mistede i 2014.

1.	Valg af dirigent

Michael Axelsen blev valgt.
2.	Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3.	Valg af referent

Gitte Rasmussen blev valgt.
4.	Valg af stemrneudvalg

Jette Marhauer og Kristian Holmgaard blev valgt.

5.	Bestyrelsens beretning

Der er ikke sket sa meget i 2014, men lidt er der da sket. Steffen og Kurt bar bygget et nyt raekvasrk
ved affaldscontainerne, legepladsen er bievet malet af S0ren og gulvet i mandskabsrummet er
blevet repareret af Ulf, det er bievet rigtig paent.

Vi har ogsa solgt et par have.
Have 22 er solgt til Kim og Desiree H0gh Moriuger
Have 36 er solgt til Herdis Kristensen
Have 50 er solgt til Camilla Nielsen
Have 61 er solgt til Sine Simsen
Have 63 er solgt til Pittie Christensen
Have 64 er solgt til Lasse og Karin Sterup

Have 44 er til salg og have 45 samt have 32 vil ogsa komme til salg her i 2015.

Et stor tak skal gives til Lotteriforeningen, De har tilf0rt vores kasse med 4000 kr. Hvis de ikke havde
gjort det, var vores regnskab kommet ud med r0de tal.

Vi har haft et st0rre vandforbrug i 2014, end de tidligere ar. Men vi skal ogsa huske pa, at vi har haft
en rigtig t0r sommer. Af haveforeningens 71 haver, er der nu etableret 21 samletanke, men da det
jo som bekendt koster at fa t0mt disse tanke, taenker bestyrelsen at det ikke er der det st0rre
vandforbrug ligger. Vand er bievet dyrt, og det er en stor udgiftspost for foreningen.
Igen i ar vil der blive lavet nogle havevandringer, der er desvaerre nogle haver som ikke er sa
"paene". Kommunen har kontaktet os vedr. de nye regler for, at alle veje skal have vejnavne, der er
naermest en umulighed at efterkomme dette her hos os, da hus nr. og evt. vejnavn ikke vil passe
sammen.

Det skal pointeres at vores affaldscontainere KUN er til k0kken affald, og fulde sorte affaldssaekke
med l<0kkenaffald, fylder alt for meget i containerne, sa derfor bedes man t0mme saekken ned i
containeren, sa fylder det mindre, og Knud, Steffen, Kurt og andre skal ikke op i trampe rundt i
affaldet, for at skabe mere plads.

De gamle telefonpaele som ligger pa p-pladsen, vil blive gravet ned strategist og derved agere som
et vejbump, i hab om at man derved kan forhindre, at der bliver k0rt for staerkt i haveforeningen.



R/H har faet deres egen hjemmeside www.ronnevang.dk Helge fra have 59, har designet denne,
den skal lige rette lidt til, men her vil man finde mange oplysninger og nyheder omkring vores
forening.

Midsommerfesten blev afholdt d.21 juni 2014, den gik rigtig godt. Vores sommerfest som blev
afholdt d. 16. august 2014, var der ikke sa stor tilslutning til, maske fordi den blev holdt for tidligt,
eller maske var det valg af serbisk mad som pavirkede tilslutningen. Vi vil rykke sommerfesten til
September i ar, sa kan Haveforbundet ogsa na at fa have praemierne klar.
Havepraemierne 2014 gik til:
1.	Praemie	Erik og Inge Have 6
2.	Praemie	Hanne Have 35

Vandrepokalen Stig og Lena Andersen Have 38

Forbundet arrangeret en tur, for dem som har vundet 1. og 2. praemie. Hvor turen gar hen vides
ikke endnu, men datoen er d. 27. juni 2015. Hvis man ikke kan deltage, kan "turen" ikke overdrage
til en anden person. Stig kommer med naermere info.

Pindemosen og Storemosen holdt Jubilaeum, Kurt repraesenterede R0nnevang ved begge
lejligheder.

Dan gjorde opmaerksom pa, at der ligesom slier lidt vand i tnellem have 64 og have 65. Stig love de
ville tjekke op pa dette.

Lis spurgte, om bestyrelsen ville handhaeve h0jden pa haekkene. Stig oplyste, at man har vedtaget i
H/R en haekkeh0jde pa 150 cm. Blev dette ikke oveholdt, kan vi kun give advarsler.
Det er ligeledes ogsa besluttet, at den hask som skal plantes er ligusterhaek.

Thomas spurgte, om samme regler m.h.t. sorte affaldssaekke i containerne gjaldt for dem som
lejede faelleshuset. Stig sagde, det kunne man desvaerre ikke henstille til.

Beretningen blev godkendt

6.	Regnskab

Som man kan se i regnskabet ligger de store udgiftsposter pa renovation og vand, dette kan vi
desvaerre ikke aendre.

Regnskabet blev godkendt.

7.	Godkendelse af budgetforslag

Selv om haveleje bliver indeks reguleret, har vi stadig underskud. Vi kan vente en efter regning pa
vandet pa 17.000 kr. Der skal budgetteres service pa traktoren pa ca. 10.000 kr., dog har givet
faerre reparationer efter der kun er en som k0rer traktoren. Vi har p.t. lidt reserver i banken, men
de holder jo ikke evigt.
Dan papegede, at hvis man delt de 17.000 kr i de antal haver vi er, ville det giver et engangsbel0b
pa under 250,- kr. pr. kolonihave. For 3 ar siden fik vi en efteropkraevning pa 150 kr. Maske vi kunne
g0re det sammen til efteraret.

Birgit Jensen foreslog bestyrelsen, at man maske kunne spare lidt ved at sende indkaldelse m.v. ud
som B-post.

Budgetforslaget blev godkendt

8. Indkomne forslag
Dans forslag er rykket til punktet evt.



9.	Valg:

a.	Kasserer Jens Prehn Mortensen modtog valg for 2 ar

b.	Bestyrelsesmedlem Frank Rasmussen modtog ikke genvalg. Steffen Marhauer blevet valgt til
bestyrelsen for 2 ar

c.	Bestyrelsesmedlem Kurt Rasmussen blev valgt for 2 ar

d.	Bestyrelsesmedlem Ulla Wiberg modtog ikke genvalg. S0ren Wiberg blev valgt til bestyrelsen
for 2 ar

e.	Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et 1 ar
Lene Frandsen og Kim H0egh Moriuger blev valgt

f.	Ejvi J0rgensen modtog valg som revisor for 2 ar

g.	Birgit Jensen og Annette Elkjaer modtog valg som revisorsuppleanter for 1 ar

10.	Eventuelt

Dans forslag lyder rigtig positiv, bestyrelsen understregede at ideen er god, men der ma nogle
andre end bestyrelsen til at udarbejde en hjaelpeliste. Opfordringen er hermed vidergivet. ©

Der var 0nske om en container til haveaffald nar Omlasteren lukker.

Der blev opfordret til at man tjekke sin stophane for utaethed, og stod man for at skulle skifte,
skulle der maske overvejes at sastte en tnalerbr0nd ned.
Kurt love at indhente tilbud pa hvad en malerbr0nd kan koste

Stig takkede for god ro og ordren, og 0nskede alle en god saeson.


