Referat af generalforsamling i Ørestad Urbane Haver
Dato: 30. juni 2016
Tid: 17.00 - 19.00
Sted: Prags Boulevard 50a
Til stede: Rosalina Dias, Birgit Sander, Barbara Bohn-Jespersen, Pierre Soelberg, Anne Marie
Hinke, Sten Holmgaard Sørensen, Inge Merete Christensen og Claus Knudsen (Miljøpunkt
Amager).
Afbud: Else Madsen, Jann Kuusisaari
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Fremlæggelse af årsberetning
Forelæggelse af og godkendelse af årsregnskab
Forslag
Vedtagelse af kontingent
Forelæggelse og godkendelse af budget
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

1.
Dirigent: Claus Knudsen
Referent: Rosalina Dias – Det blev besluttet af referatet skal være et beslutningsreferat.
2.
Den eneste årsberetning, der foreligger, er den Else har udsendt sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen:
Formandens beretning
1.
Haverne nedlægges endeligt pr 1. september Alle skal sørge for at tømme deres
have for planter de ønsker at medtage.
2.
Hvis nogen af medlemmerne er interesseret i at overtage inventar fra skurvogn
er de velkommen. MEN ikke før denne dato, der skal være således at folk kan komme
til redskaber til brug i deres have. Alle medlemmer forpligter sig til at hjælpe med at
rydde container 01.09.2016 kl 18:00
3.
Pr 7/9 gives resterende planter på arealet, uanset tilhørsforhold fri, og alle er
velkommen til at hente hvad de har brug for.
4.
Bierne er flyttet til indre by hvor Steen passer godt på dem ved Den Reformerte
kirke. Jeg vil tro der bliver mulighed for at købe honning.
I tillæg til beretningen kan Sten fortælle, at bierne er flyttet, og at der desværre i den
forbindelse har været stor dødsrate. Derfor kommer der formentlig ikke meget honning i år,
men måske lidt til august. Bierne har udskiftet deres dronning og har det bedre.

De medlemmer, som kunne have interesse i at købe honning til 50 kr per glas, kan sende mail
til Sten: stenholmgaardsoerensen@gmail.com
3.
Birgit fremlagde årets regnskab, som er lavet på baggrund af bankudskrifter, hun har fået fra
Else.
Årets resultat: -20.934,69
Saldo per 31/12-2015: 60829,16
Der er nogle uoverensstemmelser i nøgleudgifterne, men det skyldes bare udbetalinger frem
og tilbage til medlemmer. Birgit har et udførligt regnskab.
Den store udgift til nøgleudbetalinger skyldes tilbagebetaling af depositum for nøgler til de
medlemmer, som har ønsket det.
Miljøpunkt Amager har været selvudnævnt revisor på regnskabet, og de godkender
regnskabet. Man kunne godt have udeladt udgiften til nøgler i regnskabet, og så ville
underskuddet kun have været på ca 2.000 kr.
Regnskabet godkendt.
4.
Der er kommet to forslag – begge fra Else:
Indkomne forslag fra Else Madsen:.
1. fremtiden for ØUH. Som anbefalet af By og Havn. Vi beholder vores domænenavn,
vores mailbox, vores hjemmeside, og vores facebookside. Alt lægges i dvale i 3 år til
juni 2019. Vi ser hvad der sker på havefronten, og har muligheden for at starte op
påny. Alle gode ideer kan formidles via vores facebookside. Hvis du sender mail til
Else poster jeg meddelelse. I Juni 2019 afholdes nyt møde hvor nuværende
haveejere (dem der dyrker deres have) indkaldes til nyt møde hvor den videre plan
lægges.
2. Der vælges ikke ny bestyrelse. Else fortsætter som kontaktperson. og Else
indkalder til nyt møde senest i juni 2019

Kommentarer til forslag 1:
Claus pointerer, at man ikke kan lægge foreningen i dvale, kun aktiviteterne. Claus opfordrer
foreningen til at fortsætte som forening og måske lave andre aktiviteter end havebrug efter
1/9-2015. Han har været i dialog med Rikke Faaborg, Chef for byliv i By og Havn, som opfordrer
foreningen til at tage kontakt til grundejerforeningerne i Ørestad med henblik på et muligt
fremtidigt samarbejde.
Generalforsamlingen foreslår, at foreningens vedtægter om formål bliver ændret, så arealerne
som By og Havn stiller til rådighed bliver skrevet ud af §2, stk 2.1. Den kommende bestyrelse
skal tage stilling til en eventuel ændring.
Forslaget blev ikke vedtaget, og generalforsamlingen opfordrer den kommende bestyrelse til
at sikre en aktiv forening.
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Kommentarer til forslag 2:
Forslaget er i strid med vedtægterne og afvises derfor.
5.
Foreningen er en medlemsforening, og for at opretholde medlemmernes anciennitet skal
medlemmerne betale kontingent.
Beslutning: Alle medlemmer og folk på venteliste skal betale et årligt kontingent på 100kr.
Også for 2016. Den kommende bestyrelse skal igangsætte dette.
6.
Der foreligger ikke et budget, og der er ikke forestående udgifter. Muligvis kommer der
udgifter til afvikling af haven.
Generalforsamlingen besluttede, at den kommende bestyrelse skal tage stilling til og melde ud
til medlemmerne om redskaber og andet i containeren ikke er til fri afhentning for
medlemmerne efter 1/9, som ellers tidligere meldt ud af Else.
Bestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt foreningen skal beholde bierne, som der i givet fald
kommer til at være en mindre udgift på.
7.
Birgit Sander, Barbara Bohn-Jespersen, Inge Merete Christensen og Rosalina Dias stiller op til
bestyrelsen.
Jann Kuusisaari vil ifølge Claus gerne være suppleant.
Alle er valgt til bestyrelsen for 2016 frem til generalforsamlingen i 2017
Foreningen kan få assistance fra Miljøpunkt Amager
8.
Miljøpunkt Amager tilbyder sig og generalforsamlingen takker ja tak.
9.
Den primære kommunikationskanal er stadig mail. Der sendes en medlemsliste ud til alle
medlemmerne – selvfølgelig med hensyntagen til de medlemmer, som ikke ønsker deres
kontaktinfo offentliggjort. Foreningen skal køre med så åbne medlemslister som muligt.
Den nye bestyrelse skal tage stilling til, hvad der skal ske med hjemmesiden
Foreningen holder høstfest/arbejdsdag i weekenden 27-28/8. Bestyrelsen sender nærmere
info ud.

_____________________________
Referent Rosalina Dias

______________________________
Dirigent Claus Knudsen
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