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Referat fra Generalforsamlingen Rønnevang H/F 29. marts 2022 
 
 

• Valg af dirigent 
Søren Wiberg blev valgt 
 

• Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 

• Valg af referent 
Gitte Rasmussen blev valgt. 
 

• Valg af stemmeudvalg 
Ulla Jørgensen og Klaus Petersen blev valgt. 
 

• Bestyrelsens beretning 
Stig bød velkommen, og gjorde opmærksom, på at dette ville blive en kort beretning, 
da det kun er et ½ år siden, vi sidst havde generalforsamling. 
 
Vores reglement med kommunen er nu kommet på plads. Det er sendt ud til alle, 
sammen med indkaldelsen. Reglementet er en del af vores lejemål, som vi har indgået 
med kommunen. Reglementet er skrevet i mere nutidigt sprog, og sat i paragrafer, 
hvilket gør det mere overskueligt. 
 
De har været her fra kommunen, for at kikke på vores dræn. Ud fra have 30, virker det 
gamle dræn ikke. Sagen er i gang. 
 
Norva kloakservice, vil ikke tømme tanke i kolonihaver mere. Vi har ingen andre aftaler 
i haveforeningen vedr. tanktømning. Det er op til hver have, selv at arrangere tømning. 
Man kan evt. kontakte Byens bedste kloakservice, de skulle være rimelig i pris. 
 
Beretningen blev godkendt   
 

• Regnskab 
Regnskabet blev godkendt. 
 

• Godkendelse af budgetforslag 
Budgetforslaget blev godkendt 
 

• Indkomne forslag 
Ingen 
 

• Valg: 
• Formand 2 år: Stig Andersen modtager ikke genvalg 

Frank Rasmussen blev valgt  
• Bestyrelsesmedlem 2 år: Kurt Rasmussen og Søren Wiberg 
• Bestyrelsesmedlem 2 år: Kim Mariager modtager ikke genvalg 
 Michael Axelsen og Marina …… blev valgt for 1 år  
• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et 1 år: Ulla Jørgensen og Kate Petersen blev 

valgt  
• Ejvi Jørgensen modtog valg som revisor  
• Anne lise Petersen og Lillian Nielsen modtog valg som revisorsuppleanter for 1 år 
• Valg af vurderingsudvalg for 1 år. 

Ulla Jørgensen, Morten Felby Olsen og Rie Viuf Petersen modtager valg  
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• Eventuelt 

Der blev spurgt til hvor lang tid vores lejekontrakt går 
Vi har en lejekontrakt med kommunen frem til 30. september 2048 
 
Kurt gjorde opmærksom på, at haveforeningen har 50-års jubilæum i 2023. 
 
Jens takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer, de fik alle et buket blomster og et 
gavekort. 
 
Bettina, Inge og Anne lise som er vores festudvalg, fik også en buket blomst og en stor 
tak.  
Festudvalget fortsætter heldigvis i 2023 
 
  

 
     

  


