
HF. Birkevang generalforsamling 17. marls 2013, referat

1.Valg af dirigenter: Elsebeth, nr. 14 og Thomas, nr.32
1.1 Valg af to referenter: Jette, nr. 123 og Carsten, nr. 158
1.2Valg af stemmetællere: John, nr. 9, Martin, nr. 38, Pia, nr. 89
Dirigenterne konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og
proceduren er fulgt. Forsamlingen er beslutningsdygtig, undtagen ift.
vedtægtsændringer.

2. Beretning
Beretningen gennemgås.
Spørgsmål tilfordelingsnøglen ift. at medlemmerne betaler deres andel af
vandspild i takt med deres forbrug, Jermi, nr. 97 står for et synspunkt om at der
er nogen parceller der roder og ligner affaldspladser, Søren, nr. 131 spørger til
om bumpene er lovlige ift. kommunens regler. Dorte, formand, nr.17 fortæller,
der er to sejlivede gamle byggesager, Birkevang har opfordret kommunen til
at anmelde disse sager til politiet, Dorte fremførte også at det tidligere er
besluttet at vi ikke ekskluderer medlemmer, der ikke følger lov og ret,
bestyrelsen forsvarer at vi som forening tager et socialt hensyn til medlemmer,
der ikke umiddelbart makker ret, David, nr. 96 fremfører at bestyrelsen
burde politianmelde syndere, Hanne, nr. 120 anfører at bestyrelsen løbende
vurderer, der opfordres til at man støtter op om udsatte personer og hjælper dem
med at rydde op. Pia, nr. 36 mener at bestyrelsen bør stramme op i forhold til
folk, der sviner på deres parcel, Flemming, nr.27 anfører at bestyrelsen har haft
stort held med diplomati overfor vrangvillige medlemmer, Pia, nr. 36 opfordrer til
at det undersøges frem til næste generalforsamling hvordan man kan stramme
op over for synderne, Pia, nr. 36 foreslår at vi dropper HF i vores navn, Emil, nr.
109 fortæller at politiet ikke kan finde os på vores HF Birkevang adresse, Hans,
nr. 165 minder om at vi hedder Andelsforeningen Birkevang, ønske om et
tværstillet skilt ud til Mørkhøjvej, Remmi, nr. 35 fortæller at bumpene er lovlige,
debat om uhensigtsmæssige parkeringer.
BERETNINGEN ER GODKENDT.

3. Reg nskabsaflæg gelse
Regnskabet gennemgås.
Spørgsmål til beløbsstørrelse på afdrag af fibernetlånet, der er omlagt,
revisorerne har godkendt regnskabet.
REGNSKABET ENSTEM M IGT VEDTAGET.

4. lndkomne forslag

Forslag 4.1: Lågen ud til Mørkhøjvej aflåses ikke, eller alternativt
Lågen ud til Mørkhøjvej aflåses ikke i dagtimerne, men /åses om aftenen af de
Birkevængere, der Ønsker, at den skal være aflåst om naften.
Forslagsstiller: Pia Genet Rasmussen, nr. 89

David, nr. 96 mener at lågen skal være låst, Peter, nr. 135 er enig med David,
Flemming, nr. 27 mener ikke der er noget problem, man har jo nøgle, Uffe, nr.
26 anfører at sidehegnet skal forstærkes og lågen forhøjes, Birgit, nr. 95
foreslår en smæklås, Loller, nr. 81 mener at den har en indbrudspræventiv



funktion + smæklås, Malene, nr. 63, mener lågen skal være åben, sikr selv din
bolig, lav en chikane, dårlig signalværdi udadtil, David anfører at det handler om
indbrudsforebyggelsen, Per, nr. 120 mener at det er at følge politiets
anvisninger, Hans, nr. 165 mener der skal være et overvågningskamera, Dorte,
nr. 17 minder om at en tidligere beslutning bliver stadfæstet hvis vi forkaster
forslaget, Pia, nr. 89 argumenterer ift. signalværdien
FORSLAGET FALDET (9 ja-stemmer,42 nej-stemmer, 11 blanke stemmer)
alternativt forslag: FALDET (11 ja-stemmer, 39 nej-stemmer, 8 blanke)

Forslag 4.2: Fremtidige generalforsamlinger afholdes en hverdagsaften fra
f.eks. kl. 19.00.
Forslagsstiller. Pia Genet Rasmussen, nr. 89

Søren, nr. 131 anfører at det er bestyrelsen der bestemmer, der står ikke noget i

vedtægterne, David, nr. 96 mener han er mest frisk iweekenden, hvis folk
snakker mindre fordi de er trætte så er det fint, Hanne, nr. 120 mener at punktet
giver en pejling, Gert, nr. 66 foreslår en vejledende afstemning på nettet, Martin,
nr. 38 mener at søndagen er bedst i forhold til efterfølgende snak og mindre
børnepasningsproblemer, Dorte, nr. 17 ønsker også en vejledende afstemning.
FORSLAGET FALDET
Den vejledende afstemning ift. at lægge generalforsamlingen på hverdage endte
med minimal opbakning (6 ja-stemmer)

Forslag 4.3: Om afholdelse af generalforsamling i l.kvartal
Jeg foreslår en ændring af anden linie i vedtægternes $ 72 a, så den kommer til
at lyde:
Ordinær generalforsamling af haldes 6n gang årligt i l.kvartal.
Forslagsstiller: Hanne Rosenvold, nr. 120

FORSLAGET VEDTAGET: 62 stemmer for, 2 imod

Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig ift vedtægtsændringer, men da to
tredjedele af de fremmødte stemte for, kan det tages op på den næste
generalforsamling.
Bemærkning om at der kunne være efterfølgende fællesspisning.

Forslag 4.4: Bevilling af 50.000 kr. til forbedring af legepladsen.
Forslagsstiller: Mette Jepsen, nr. 148

Nikolai, nr. 60 mener at der er andre ting der skal prioriteres, opfordring til at
naboer inddrages i planlægning af legeplads, lnger, nr. 46 gør opmærksom på
er der allerede er brugt mange penge, ønsker en endegyldig godkendelse af
legepladsens sikkerhedsstandard, ønske om at der opføres voksen
motionsredskaber, Emil, nr. 109 mener ikke at der er andre emner, der kan
prioriteres højere, Børnefamilierne skaltilgodeses, David, nr. 96 ønsker
kommunen med på råd? Gert, nr. 66 argumenterer for mere asfalt, en person
mener at asfalten er meget vigtigere.



Der blev stillet et ændringsforslag om at bevillige kr. 100.000,-
Der blev spurgt til om det ville afstedkomme kontingentforhøjelse, svaret var nej.

FORSLAGET BLEV VEDTAGET. 25 Ja-stemmer, 24 Nej-stemmer, 9 Blanke.

Forslag 4.5: Bevilling af 15.A00 kr. til flere veibump.
Forslagsstiller: Emil Sonne, nr. 109

Emil, nr. 109 argumenterer for at "ringen" får flere "bump", det foreslås at
indtænke vej"bump" i vandafled n ingsbestræbelserne.
FORSLAGET VEDTAGET (55 Ja-stemmer, 2 Nej-stemmer og 4 Blanke)

5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent
BUDGETTET ER GODKENDT (61 Ja-stemmer,0 Nej-stemmer, 1 Blank)
Bestyrelsen budgetterer med rettidig omhu anføres det, kontingentet blev
reduceret sidste år, man foreslår at det forbliver uændret. |ft. vedtagne forslag på
generalforsamlingen skal budgettet tilrettes fra 8.000 kr. til 108.000 kr. ift.
legepladsen samt 15.000 kr. for bump/chikaner.

6. Valg efter vedtægterne paragraf 16 og 19
På valg er:
6.1 Formand Dorte Halling, nr. 17'. GENVALGT
6.2 Bestyrelsesmedlemmer: John Gross, nr. 78, Remmi Pedersen, nr. 35,
Flemming Bare, nr.27 - ALLE TRE GENVALGT
6.3 Bestyrelsessuppleant: Malene Topp nr. 53 genopstiller ikke, derudover
mangler der endnu en suppleant. Pia Frankel, nr. 52 blev valgt som
førstesuppleant (på valg næste år) Nikolai, nr. 60 blev valgt som
andensuppleant, (på valg om to år)
6.4 Revisor: Ulla Nielsen, nr.81 fratræder. Søren Kordt, nr. 131valgt.

7. Fastsættelse af dato for sommerfest og nedsæftelse af festudvalg.
Mette, nr. 148, Mia, nr. 107, Elsebeth, nr. 14, Bente, nr.45, Nikolai, nr.60
Festudvalget fastlægger datoen for årets sommerfest på et senere tidspunkt.

8. Gennemgang og tilmelding til øvrige udvalg, samt oprettelse af evt. nye udvalg
8.1 Legeplads- og fastelavnsudvalget: Trine, nr. 171, Emil, nr. 109, Mette, nr.
148, Rene, nr. 107, Kasper, nr. 119. Remmi, nr. 35 udtræder af udvalget.
8.2 Asfalt- og vandafledningsudvalget: Tove, nr. 124, Flemming, nr.27,
Hans, nr. 165, John Gross, nr. 78. Malene, nr. 53 trak sig, formanden fremførte
at det er vigtigt at folk melder sig, gerne med gode ideer og at der tages højde
for den kommende nedgravning af elkabler. Udvalget oplyste at de havde været
ineffektive det forløbne år, bl.a. p.g.a. de havde afuentet vandrapporten, hvis
oplysninger skal indarbejdes i planlægningen. Man skal være opmærksom
på, at asfalt er i stærkt forfald flere steder.
8.3 Birkebladet: UDVALGET ER NEDLAGT
8.4 Webudvalget fusionerer med Birkebladet MEDLEMMERNE FORTSÆTTER
8.5 Fibernetudvalget MEDLEMMERNE FORTSÆTTER
8.6 Loppemarkedudvalg KARIN, nr. 104 OG BIRGITTE, nr. 66 fortsætter
Loppemarkedet afholdes d. 5/5 kl. 10-13
8.6 et nyt udvalg om delebilsordning blev foreslået, David, nr. 96 orienterede om
projektet og mulighederne. Delebilsudvalget, David, nr. 96, Mikkel, nr. ?,



Nikolai, nr.60,

9. Eventuelt
Det anføres at internettelefonien svigter meget ofte, flere andre har samme
oplevelse, Martin, nr. 38 spørger til hvem der checker op på evt. nedgravning af
elkabler, det gør bestyrelsen.
Forslag fra Jermi, nr. 97 om at pæneste haver præmieres, Dorte, nr.17 foreslår
at det sorterer under sommerfestudvalget.

Således godkendt af bestyrelsen, 8.april2013
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