Referat af ordinær generalforsamling i H/F Dahlia
Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 18.30
Fælleshuset, Hf. Dahlia 27a, 2650 Hvidovre
1. Valg af dirigent - Anne Blanksø Justesen, have 89
2. Bestyrelsens beretning ved formanden - Først et velkommen 0l de nye kolonister:
Have 44 – Jeanette Mortensen
Have 56 – Helle Aggerholm Andersen
Have 93 - Devlet & Suna Altindag & Esen
2021 har ikke budt på det store. Byggeriet på marken var gået i stå pga. fund af omkring 60 forskellige
pesticider, desværre ser det ud til at de har en plan om at fortsætte byggeriet. Og derfor kører de den
forurenede jord væk. Dette gør dog, at de ikke kan lave hele projektet på en gang, men vil dele det op i
etaper.
Vores veje og parkeringspladser er ved at være ordnet, dette gør dem rigtig gode at køre stærkt på, men
vil I ikke nok overholde de 15 km/t og sige det til jeres bude og håndværkere. Der bliver igen opsat
vejbump.
Vores fælleshus bliver brugt en masse og det er rigtig dejligt. Der har været flere forespørgsler om at
udvide udlejningstiden inden for sæsonen, som lige nu er fra kl. 10-18, det har vi afslået, da vi i sin tid
lovede at det ikke skulle være selskabslokaler og dermed være forstyrrende for de omkringliggende
beboere. Book fælleshuset ved at skrive til Heidi på faelleshus@hf-dahlia.dk eller besøg hende i have 88
Vores fantastiske aktivitetsudvalg har sendt en mail ud med deres kommende arrangementer, vi håber at I
støtter op om det og at mange vil deltage.
Containerdagen gik godt, men vi har fået en afgift fordi nogen har fyldt jern i brændbart efter der var
lukket, det er ikke i orden at opfører sig sådan!
Formandens beretning er godkendt.
3. Årsregnskab ved kassereren. Godkendt
4. Godkendelse af budget ved kassereren - Kommer ikke til at stemme grundet reparation af
vejene. Der var afsat ca. 30.000 kr. af til vejene, men der kommer 100.000 kr. oven i, da de var i værre
stand end først vurderet. Vi ender ud med et minus på ca. 90.000 kr.
Alis have 90 spørger om kontingentet så ikke bliver sat op. Kassereren, det er endnu ikke besluttet.
Have 23. Formuen koster negative renter, har man overvejet at nedbringe gælden. Kassereren, ja, det er
overvejet. Budgettet er godkendt.
5. Godkendelse af sommervands regnskab og budget ved Vandlauget, ved Kennet have 80. På
trods af der blive færre på sommervand, ændre det ikke på mængden af vand. Så brug vandet med
fornuft. Der er fejl på regnskab og budget, det beklages. Budget og regnskab er godkendt.
6. Fastsættelse af gebyrer ifølge vedtægterne
- Bestyrelsen foreslår: Optagelsesgebyr (1500,-) & Gebyr for forsinket betaling (50,-). Vedtaget
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7. Indkomne forslag
1.
Forslag til ændring af vedtægter for H/F Dahlia, paragraf 7.4. Det blev vedtaget at tage
det op på en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var nok til stede til at
kunne vedtage en ændring til vedtægterne, som skal være 2/3 del af medlemmerne.
2.
Forslag til parkering i haven for el-biler - Ikke vedtaget, 13 ja, 35 nej.
8. Valg af Kasserer 2 års periode – Anne Blanksø have 89 - Genopstiller. Genvalg
9. Valg af 1 Bestyrelsesmedlem 2 års periode – Bjørn Pedersen have 60 - Genopstiller. Genvalg
10. Valg af Suppleant 2 års periode - Tenna have 17 er valgt
11. Valg af intern bilagskontrollant 2 års periode – Tenna Larsen have 17 - Genopstiller. Genvalg
12. Valg af intern Bilagskontrollant suppleant 1 års periode - Eva have 83
13. Valg til Vandlauget for en 1 års periode - Kennet have 109, Kennet have 82, Thomas have 8
og Tenna have 17
14. Eventuelt
Anne have 89. Har lavet opslag på FB om korrekt sortering af affald, Flamingo skal ikke i pap og
madaffald skal ikke i plast osv., men det sker stadig ikke. Sorter nu affald i vores container som man
skal!
Jeanette have 36. Er ikke på FB, så kan ikke følge med i disse opslag.
Tim have 83. Kommer vigtige opslag ikke ud på mail og opslagstavler? Formanden, jo
Thomas have 81. Vejene, er det en engangsforestilling eller laver man nye veje hvert andet år?
Formanden, der er lavet serviceaftale med firmaet om at de bliver renoveret hvert år.

_______________________________________
Formand Thomas Møller, have 8

_______________________________________
Kasserer Anne Blanksø Justesen, have 89

_______________________________________
Referent; Flemming Blanksø Justesen, have 89
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