
Referat af Bågø Haveforenings Generalforsamling den 25/2-2018 kl. 10 

 

1. Valg af dirigent;   Gert Vinkel have 111. 

2. Valg af stemmetæller; Henrik nr. 76, Jørgen nr. 3, og Frank nr. 148 

3. Formandens beretning;  

Der medelles at både kasser og revisor ikke er fremmødt på grund 

af sygdom, og regnskab derfor ikke kan gennemgås på dagen, men 

at det er sendt ud til medlemmerne på mail/ brev, og regnskabet 

ligger på nettet er lovligt.  Det lægges ud til afgørelse til de 

fremmøde medlemmer, om man skal aflyse generalforsamlingen 

og finde en anden dato, eller om man kan godkende regnskabet 

som sådan, forsættelse af generalforsamlingen / dagsorden. Der er 

afstemt ved håndsrækning med stor flertal for at godkende og 

forsætte generalforsamlingen. 

Referant var ikke blevet valg fra start, Heidi påtog sig opgaven da 

ingen andre ville det, og der blev besluttet med flertal at det bliver 

aflagt som et beslutningsreferat. 

Forman oplæser sin beretning efterfølgende. 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab, kan ikke gennemføres, kasser 

og revisor sygemeldt 

5. Fremlæggelse af budget, kan ikke gennemføres, kasser og revisor 

sygemeldt  

6. Følgende poster vælges for 2 år  

a) Henning Lang nr. 106 

b) Marlene lange nr. 73 

Der ud over sider Per Fribo Jørgensen nr. 61 og Christina Bruun 

Rasmussen nr.38 på 2 års poster med et år tilbage , på valg 

næste år. 

7. valg af poster for et år; 



a) kasser; Bjarne Hansen nr. 1 , sider det sidste år af kassers 2 åriges 

periode, da Michael Pedersen afgår. 

b) Kjell Adolfsen nr.71 

c)  Henrik von Spreckelsen nr. 76 

d) Bs. Suppleant; Merete Vincentz Jensen nr. 126 

e) Bs. Suppleant; Frank E Andresen nr. 148 

8. Valg af 4 delegerede til repræsentantskabet ; 4 fra bestyrelsen som 

de selv finder ud af . 

9. Valg af festudvalg; Der var ingen som ønskede at til op til 

festudvalget, det overgår til bestyrelsen i 2018. 

10 . Valg af vurderings udvalg for 2 årig periode; 

        Jan M Pedersen nr. 84 , Henrik von Spreckelsen nr. 76, Uffe 

        Kristoffersen nr.81,  Poul Erik Nielsen nr.85,  Hans Juul Jensen nr. 26 

11. Valg af 2 bilags kontrollanter; 

       Cecilie Sandorff nr.90, Bjarne Maidal Kristiansen nr. 136 

12.  Forslag fra bestyrelsen samt indkommende forslag. 

       Bestyrelsens forslag. 

1) Vedtaget  

2)   A) Vedtaget med rettelse/tillæg;    Nuværende lejer har altid    

fortrinsret på tillægshave/jordstykke. 

   B) Vedtaget. 

      3)     A) Vedtaget. 

               B) Vedtaget.   

       4      A) Vedtaget. 

               B) Vedtaget. 



    4.     C) Vedtaget 

   5) Vedtaget.   

   6) Vedtaget. 

Indkommende forslag fra have 143 

1) Ikke vedtaget 

forslag 2 til 4 – udgået. 

 

Referent: Heidi have 118 (det blev besluttet at det skulle være et 

beslutnings referart)   

 

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden . 

 

    

 

 

 


