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Ekstraordinær generalforsamling – kloakering  
 
Haveforeningen Solvangen indkalder sine medlemmer til ny ekstraordinær generalforsamling 

vedr. kloakering. tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 19.00.  

Sted: P-pladsen foran marketenderiet.  

 

Antal fremmødte haver: 72 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Velkomst  

Bestyrelsesmedlem, Kirsten have 115C, byder velkommen.  

 

2.  Valg af mødedirigent og kort information om ekstraordinær generalforsamling 09.06.2018  

Bestyrelsen stiller forslag om, at Ditlev have 74 er mødedirigent. Ditlev bliver valgt.  

Stemmeudvalg: Anita have 72, Jeanni have 118 og Malling have 64  

Referent: Kamilla have 2.  

Indkaldelsen er udsendt rettidigt. 

 

Mødedirigent, Ditlev have 74 adspørger forsamlingen om alle fremmødte var til stede ved den 

ekstraordinær generalforsamling d. 09.06.2018, hvortil der svares at ikke alle dagens fremmødte 

var til stede. Ditlev giver et kort resumé af den ekstraordinære generalforsamling d. 09.06.2018, 

hvor der blev afholdt 2 afstemninger.  

Afstemning 1: Smagsmæssig afstemning på hvorvidt de fremmødte ønskede løsning 1 eller 2 for 

kloakering i Solvangen, hvortil der var et klart flertal for løsning 2. 

Afstemning 2: Afstemning på finansiering af løsning 2: 2/3 af de fremmødte haver stemte for at 

finansiere løsning 2, hvorved der var kvalificeret flertal for at afholde en ny ekstraordinær 

generalforsamling.  

 

3. Afstemning 

Ditlev informerer om rammerne for dagens afstemning, hvor 2/3 af de fremmødte skal stemme 

for løsning 2, hvis ikke solvangen skal have løsning 1 i forbindelse med kloakeringen i Solvangen.  

 

Stemmernes fordeling: 128 stemmer for et fortsat ja til løsning 2 og 12 stemmer for et nej til 

løsning 2. 

http://www.solvangen.info/


 

                                                                                                          Ny ekstraordinær generalforsamling 
  Haveforeningen Solvangen 2018 
www.solvangen.info 2 

Dette betyder at generalforsamlingen har truffet beslutning om at Solvangens haver ifbm. 

kloakeringen skal have etableret stikledninger fra hovedkloakledning ind til samlebrønde etableret 

ved soklen til det enkelte kolonihavehus. 

  

4. eventuelt 

Sanne have 66 opfordrer til at foreningens medlemmer deltager ved loppemarked d. 23.06.2018 

kl. 11.00 – 15.00 i have 66.  
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