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GENERALFORSAMLING 
Haveforeningen Solvangen indbyder sine medlemmer til den årlige generalforsamling.  
Lørdag den 28. marts 2020 kl. 10:00.  
Sted: Ellekærskolens Kantine, Jernaldervej 5, 8210 Aarhus V 
OBS: der vil være forplejning på dagen, så mød ikke op på fuld mave. 
 
Dagsorden: 
 
1) velkomst og godkendelse af forretningsorden 
2) Valg af dirigent 
3) Beretning 
4) Kloakeringsinfo - afbetaling af lån og fremtidig havesalg 
5) Gennemgang ad årsregnskab med evt. revisorpåtegning, herunder godkendelse af budget  
6) Indkomne forslag 
7) Valg af kasserer, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant 
8) Valg af revisor og revisorsuppleanter 
9) Valg til vurderingsudvalg 
10) Eventuelt  
 
 
Ad 6: indkomne forslag 
6A: Have 35 stiller forslag ang. etablering af legeplads på p-pladsen  
 
6B: Have 35 stiller forslag om indkøb af fælles trailer 
Forslaget er vedlagt som bilag 
 
6C: Bestyrelsen stiller forslag om havelejestigning pga. vandafledningsafgift 
Forslaget er vedlagt som bilag 
 
Ad 7: Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant 
Ordinært valg af bestyrelsesformand og 1 bestyrelsesmedlem, som er på valg i lige år.  
Bestyrelsesformand Sylvester Warming, have 115C genopstiller ikke.  
Bestyrelsesmedlem Rasmus Amstrup, stiller op til formandsposten og alternativt genopstiller han til posten 
som bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsesmedlem Kirsten Thesbjerg, have 115A trækker sig fra posten, hvorfor der skal vælges et 
bestyrelsesmedlem for 1 år. 
 
Bestyrelsessuppleant Hanne Rasmussen, have 106 genopstiller til posten. 
 
 
Ad 8: Valg af revisor og revisorsuppleanter 
Revisor Birgit Pedersen, have 76 genopstiller til posten. 
Malling Nygaard, have 64 er ikke på valg.  
 
Hvert år skal vi vælge revisorsuppleanter. Sidste år valgte vi:   
1. Ditlev Nielsen have 74 genopstiller.  
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2. Kim Lassen, have 70 genopstiller. 
 
 
Ad 9: Valg til vurderingsudvalg 
1 medlem af vurderingsudvalget er på valg: 
Uffe Pedersen, have 42 genopstiller.  
Claus Syppli, have 49 er ikke på valg.  
Lene Wagner Larsen, have 13 er ikke på valg. 
 
To suppleanter til vurderingsudvalget er på valg.  
1. suppleant Birgit Pedersen, have 76 genopstiller. 
2. suppleant Christina Kirk, have 21 genopstiller. 
  
 
Vi glæder os til at se dig/jer.  
Vel mødt til generalforsamling 2020 og en ny sæson i haverne. 
  
 
OBS: Husk at lukke for jeres vandhaner, forud for at vi søndag d. 29. marts, skal have gennemgået vores 
vandsystem. Gennemgangen skyldes at bestyrelsen har mistanke om at der er en lækage på 
vandrørene i Solvangen.  
Bestyrelsen har været i kontakt med en VVS/entreprenør, som skal gennemgå vores vandsystem, 
mhp. at finde lækagen og udbedre denne. Denne gennemgang kan desværre først foregå efter 
vandåbningen i slutningen af marts, når vi alle igen har lukket for vores haner. Hvis bare én have 
ikke har lukket for vandet under en gennemgang, kan systemet ikke gennemgås korrekt. 

Det er således ikke muligt at benytte vand fra solvangens vandsystem før 
bestyrelsen, pr. mail, har meddelt at det igen er OK at tænde sine haner. Dette betyder også at 
dem af os, som gerne vil flytte ud i vores kolonihaver til sæsons start, beklageligvis må vente til 
vandsituationen er under kontrol.  
Vi kan desværre ikke sætte en tidshorisont på hvornår det vil være muligt at bruge vand i haverne, 
men vil gøre alt hvad der står i vores magt for at det kommer til at gå hurtigt og effektivt.  
 
Tak på forhånd for det hensyn I viser.   
 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Haveforeningen Solvangen 


