Referat ordinær generalforsamling i H/F Dahlia
Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00
Fælleshuset, Hf. Dahlia 27a, 2650 Hvidovre

Velkommen v. Formanden Thomas Møller
1. Valg af dirigent
Nikolaj Ditlev Steensgaard valgt og bekræftede rettidig indkaldelse til GF.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
(Tekst fra Thomas)
Bestyrelsens beretning til GF 2021
Det sidste år har stået i Coronas tegn, hvilket også gjorde aktiviteterne sidste år svære – vi
nåede at afholde generalforsamlingen, på trods af forsinkelserne.
Affaldssortering
Vores ordning med afhentning af restaffald i haverne, vil blive udfaset på et tidspunkt, og erstattet
med to lukkede containere – disse er på vej, men er i udbud via kommunen – foreningen skal
selv betale for dem, og de koster i omegnen af 25.000 kr. stykket.
(Ref.: Fra Kassereren: Hvilket dog modsvares af forventet lavere betaling for afhentning af affald
fremover)
Leveringer fra forretninger der kører vildt og hurtigt
Klag til butikken, boykot hvis dette ikke hjælper – der er sikkert en anden butik, der har bedre
moral.
Veje/fællesarbejde
Da det var for vådt at male fælleshuset ved sidste omgang fællesarbejde prøver vi igen lørdag d.
26. juni kl. 14.
Nye skilte
Der er sat nogle nye fartnedsættende skilte op, vi håber det gør det mere tydeligt hvad
hastighedsgrænsen er, samt hvordan ensretningen virker.
Byggeplaner på marken – måske lille dialogmøde
Der er fundet 90 stoffer, som potentielt kan være miljø- og sundhedsfarlige.
Det betyder, at byggeprojektet formentlig bliver udfordret i forhold til den foreløbige tidsplan.
Grænseværdierne for de fundne stoffer er imidlertid slet ikke fastsat i Danmark. Hvidovre
Kommune opfordrer miljøstyrelsen til at håndtere den problemstilling. Styrelsen afviser
umiddelbart anmodningen.
Kommunen har afvist Rækkehusene og parkeringspladserne op af HF Dahlia, samt
cykel/gangstien gennem nyttehaverne i grundejers udkast.
Tak til:
- René for at være udlåns mester igennem mange år, det er nu Heidi der har overtaget med
Bjørn som backup.
- Henrik som holder endnu en pause i bestyrelsen, men heldigvis bliver i et par udvalg, så vi
stadig kan trække på den store hjælp.
- Det utrolige aktive aktivitetsudvalg – husk at deltage i de mange flotte og spændende
arrangementer.
- Alle dem deltager i fællesskabet og giver en hånd med her og der, og stiller op når vi rækker ud.
- Og selvfølgelig de nye flagpersoner, det er ikke en rigtig haveforening uden flaget vejende ved
fælleshuset.
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3. Årsregnskab ved kassereren
Overskud på 30.000. Akustikplader i fælleshus var en større post i det forgangne år.
Årsregnskab blev godkendt.
4. Godkendelse af budget ved kassereren
Skatter og afgifter er steget grundet affald. Forventer det falder i 2022 når afhentning af restaffald
i haverne slutter. Der er taget 50.000 fra Foreningens formue for at få regnskab til at balancere.
Forventer 60.000 mindre pr. år fremover for afhentning af affald. (Det er Kommunens bud).
Budget for 2021 blev godkendt.
5. Godkendelse af sommervands regnskab og budget ved Vandlauget
Kennet berettede at Lauget nu har en større formue og årskontingent derfor halveres fra 2.000 til
1.000 pr. have. Der er 38 brugere på sommervand.
Regnskab og budget blev godkendt/vedtaget.
6. Fastsættelse af gebyrer ifølge vedtægterne
- Bestyrelsen foreslår: Optagelsesgebyr (1500,-) & Gebyr for forsinket betaling (50,-)
Forslaget blev vedtaget.
7. Indkomne forslag
Bilag 1 – Bestyrelsen foreslår at handicap parkering udvides til også at gælde rene elbiler som
derved får mulighed for at oplade deres bil.
Supplerende info v. Thomas: Muligheden for alternativt at opsætte ladestandere på fælles Parealer er undersøgt og fx fire stk. vil koste 70.000 kr. i etablering.
Diverse inputs for og imod.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag A – Forbud mod høje hoppestativer med elastikker.
Diverse inputs for og imod.
Forslaget manglede enkelte specifikationer for at kunne gennemføres/administreres og
ændringsforslag blev udarbejdet af forslagsstillere og bestyrelsen.
Ny tekst: Fremover må trampoliner incl. ekstraudstyr max være 3 mtr. over terræn.
Forslaget blev vedtaget.
Opfølgende forslag: Ønske om at bestyrelsen tager fat i forslags-stillere, hvis der mangler info.
Svar fra Thomas: Vi prøver, men deadlines kan give udfordringer. Husk, at forslag kan stilles hele
året og dermed for-behandles i tide.
8. Valg af Formand, 2 års periode – Thomas Møller Have 8, Genopstiller
Formanden blev genvalgt.
9. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 2 års periode - Henrik Poulsen – Have 34, Genopstiller ikke
Heidi Thorup – Have 88, Opstiller
Kennet Egheim Jensen – Have 82,
Genopstiller
Kennet Egheim blev genvalgt.
Heidi Thorup blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
10. Valg af Suppleant, 2 års periode - Kenneth Hæsumgaard – Have 109, Genopstiller
Kenneth blev genvalgt.
11. Valg af intern bilagskontrollant, 2 års periode – Annette Møller - Have 61, Genopstiller
Annette blev genvalgt.
12. Valg af intern Bilagskontrollant suppleant 1 års periode
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Tenna Have 17 valgt.
13. Eventuelt
Annette, Have 61: Kan vi undersøge mere om el-standere til biler? Opfordring til at holde øje med
hvad der sker med både biler og tilgængelighed for el-standere.
Anni, Have 60. Opfordring til at støtte op om Aktivitetsudvalgets aktiviteter.
Tak for god ro og orden.
50 haver var repræsenteret.
Referent: Elise Kold, Have 24

______________________________

______________________________

Thomas Møller – Formand

Nikolaj Ditlev Steensgaard - dirigent

______________________________
Elise Kold – Referent
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