
Haveparken Kæret d. 26. februar 2019 

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer, 

der afholdes i Kærets lade søndag d. 7 april 2019 Kl. 10.00. 

O RD I N Æ R    G E N E R A L F O R S A M L I N G 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent. 

3. Valg af 3 stemmetællere. 

4. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

5. Årsregnskab med evt. revisionsberetning ved kasserer. 

6. Indkomne forslag. 

Foreningsvedtægter for Haveparken Kæret 

§10.9 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til 

medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter 

forslagsstillers tilstedeværelse. 

 

Forslagene kommer på hjemmesiden samt på opslagstavlen ved Kærets kontor. Forslaget kan kun 

behandles hvis det har været offentliggjort og kan kun behandles hvis forslagsstilleren møder til 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har følgende forslag: 

A. Endelig godkendelse af vedtægts forslag vedtaget på generalforsamling d. 8/4-2018 

angående indkaldelse af generalforsamlingen. 

 

FORENINGSVEDTÆGT FOR HAVEPARKEN KÆRET 

§ 10.8 Generalforsamling  
Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel. 

Indkaldelsen af ordinær/ekstraordinær generalforsamling foregår ved opslag på Haveparken 

Kæret´s hjemmeside samt opslagstavlerne på Kærets område. 

B. Forslag til tilføjelse i ordensreglerne. 

1.6. OVERORDNEDE REGLER. 

Der må ikke opstilles badebassin med over 200 l vand i haverne 

 

1.7. OVERORDNEDE REGLER. 

Tilslutning til foreningens dræn er bortvisningsgrund og medfører ophævelse af lejemålet. 

  



7. Godkendelse af budget. 

8. Valg af kasserer. 

På valg er kasserer for 2 år. 

Dorthe Vestermark - Modtager genvalg. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg for 2 år: 

Bent Kruse - Modtager genvalg. 

Søren Frandsen - Modtager genvalg. 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Der skal vælges 2 for 1 år. 

11. Valg af interne revisorer og suppleanter. 

Der skal vælges 1 bilagskontrollant for 2 år. 

Der skal vælges 1 suppleant for et år. 

12. Valg af vurderingsfolk til vurderingsudvalg. 

Der skal vælges 2 for 2 år. 

Der skal vælges 1 suppleant for et år. 

13. Deltagere til repræsentantskabsmødet i Kredsen d. 24/4-2019 

Der skal vælges 10 personer foruden de 2 vi har i Kredsen. 

14. Eventuelt. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21.3.2018.  

Der henvises i det hele taget til haveforeningens vedtægter § 10 om afholdelse af generalforsamlinger. 

Årsregnskab med budget og forslag, der skal behandles er vedlagt. 

Tilmelding til smørrebrød på sms senest d. 28.3.2019 til Margit Damm tlf: 23610621 

Vel mødt! 

p.v.b 

Birgitte Nielsen 

Formand. 

 

 

 

 

 

 


