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Haveparken Kæret d. 12. juli 2021 

 

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling for foreningens 

medlemmer, der afholdes i  

Bingohallen, Hobrogade 7, 9900 Frederikshavn 

Lørdag d. 14.08.2021 kl. 10. 
 

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. 

6.a Forslag fra Bestyrelsen. 

Kontakt person/Bindeled til bestyrelsen for hver vendeplads. 

Bestyrelsen mangler en/flere kontakter personer på de enkelte vendepladser, som vi kan hende vende 

os til i tilfælde af specifikke problematikker på den pågældende vendepladser. Så vi i fællesskab kan 

få løst de enkelte opgaver. 
 

6.b Forslag fra Bestyrelsen. 

Laden´s fremtid. 

Bestyrelsen beder om generalforsamlingen tilladelse til at indhente rapport der fortæller hvilken type 

skimmelsvamp der er i laden, og hvilke bekæmpelses muligheder der eventuelt er.  
 

Baggrunden er at vi ønsker at klarlægge hvilke udgifter forskellige løsninger indebærer, som vi 

forhåbentlig kan fremlægge på generalforsamlingen i 2022. 
 

Lejekontrakten mellem Forbundet og Frederikshavn kommunen. 

§ 11. Lejevilkår for Kærløkken 60 

Bygningerne Kærløkken 60 i Kæret medfølger vederlagsfrit i nærværende lejemål. Bygningerne kan bruges til 

klubhus, funktionærbolig m.v. Al ind- og udvendig vedligeholdelse af bygningerne påhviler forbundet, ligesom 

forbundet betaler alle driftsomkostninger herfor. 

Kommunen tegner bygningsbrand- samt hus- og grundejerforsikring. Forbundet betaler forsikringspræmien 

for disse. Alle øvrige forsikringer tegnes og betales af forbundet. 

Ved lejemålets ophør skal bygningerne tilbageleveres i velholdt stand svarende til den stand huset var i, da 

forbundet overtog dem, bortset fra forringelse på grund af normalt slid og ælde. Med kommunens tilladelse 

kan bebyggelsen rives ned. 
 

”Forbundet har efterfølgende videregivet alle vilkår/forpligtelser i lejekontrakten til Haveparken Kæret”  
 

7. Godkendelse af budget. 

8. Valg af formand. 

På valg er formanden for 1 år. 

Else Henriksen - Modtager valg. 
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9. Valg af kasserer. 

På valg er kasserer for 2 år. 

Dorthe Vestermark - Modtager genvalg. 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg for 1 år: 

Palle Donbæk – Modtager valg. 
 

Følgende er på valg for 2 år: 

Bent Kruse - Modtager ikke genvalg. 

Søren Frandsen - Modtager genvalg. 
 

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Der skal vælges 2 for 1 år. 

12. Valg af interne revisorer og suppleanter. 

Der skal vælges 1 bilagskontrollant for 2 år. 

Der skal vælges 1 suppleant for et år. 

13. Valg af vurderingsfolk til vurderingsudvalg. 

Der skal vælges 2 for 2 år. 

Der skal vælges 1 suppleant for et år. 

14. Deltagere til repræsentantskabsmødet i Kredsen d. 26/8-2021 kl. 19.00 i Lille Bangsbo. 

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

15. Præmieuddeling. 

16. Eventuelt. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 30.07.2021.  

§ 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. 
 

Der henvises i det hele taget til haveforeningens vedtægter §10. 
 

Årsregnskab med budget og forslag, der skal behandles er vedlagt på hjemmesiden Haveparken-Kæret.dk 
 

Tilmeldingen er nødvendigt i forhold til covid-19 og indkøb af mad og drikke.  

Tilmelding kan ske på sms senest d. 07.08.2021 til Else Henriksen tlf: 30 70 04 35. 
 

OBS: 

Grundet de nuværende Covid19 regler, skal der fremvises gyldigt Corona pas, for at deltage i 

generalforsamlingen. 
 

De Covid19 restriktioner der på daværende tidspunkt er gældende skal overholdes. 

Vi henstiller til at holde stor afstand ved bordene og overholde opdækningens afstand.  

Vi forventer, at I vil undlade selv at trække yderligere stole hen til bordene og i stedet sprede jer.  

 

Vel mødt! 
 

P. b. v. 

Else Henriksen 

Konstitueret Formand. 


