
Referat fra generalforsamlingen mandag, den 22.02. 2010 

Inden generalforsamlingen havde vi besøg af projektleder Bjarne Rasmussen fra TRE-FOR, der 
orienterede om renoveringen af fjernvarmerør i Havremarken og Hvedemarken og besvarede 
spørgsmål. 

 

30 medlemmer deltog i generalforsamlingen.. 

  

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden 

3. Fremlæggelse af regnskabet 

4. Indkomne forslag, vedlagt på særskilt blad 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

   5a. Selma Engberg er på valg – modtager ikke genvalg 

   5b. John Refsgaard er på valg 

   5c. Birthe Michaelsen er på valg – modtager ikke genvalg 

6. Budget samt kontingent for 2010 

7. Valg af revisor. Jens Peder Væggemose er på valg 

8. Valg af revisor suppleant Alis Sick er på valg 

9. Eventuelt 

Ad 1 valg af dirigent. 

Gitte Jensen Havremarken 37 blev valgt 

Ad 2 formandens beretning  

Selma Engberg kom i sin beretning ind på: 

? At det har været første år med den nye gartner. 

? At vi i det kommende år har fået lidt flere ting med i dan faste aftale, vi har med ham. Han 
skal klippe hækken ved skolestien, klippe hækken omkring legepladsen overfor Havremar-
ken 38-40 og hækken ved stien ud for 37-39-41. 

? At vejene er blevet ryddet for sne, og der er strøet salt og sand efter behov.  Der 
opfordres på det kraftigste til, at alle grundejere selv rydder for sne og is ud for deres huse. 

? At legepladserne er blevet repareret de steder, hvor der var behov for det. 



? At affaldsproblemer ved den bagerste sti ved Lyshøj Nord har løst sig, så der nu ikke 
mere er problemer. Det er desværre ikke tilfældet ved Skolebakken bag ved Havremarken, 
hvor der stadig er nogen, der bruger området som losseplads. 

? At TRE-FOR har informeret om nedlæggelsen af de nye fjernvarmerør og lovet, at de vil 
renovere det, der ødelægges med undtagelse af træer. De genplantes ikke. 

Formandens beretning blev godkendt 

 

Ad 3 Fremlæggelse af regnskabet. 

Regnskabet godkendt. 

 
Ad 4 Indkomne forslag. 

Der var indkomne forslag fra J. H. Jensen, Hvedemarken 74 og Hans Buch Havremarken 14     

Begge foreslog, at man opretter en snerydningskonto. Kassereren, Preben Bruus gennemgik de 
sidste 14 års sneregnskaber. Ved den efterfølgende afstemning, var 11 for en snerydningskonto. 32 
var imod. 

Hans Buch henstillede til bestyrelsen, at den forsøger at få Kolding kommune til at rydde for sne på 
stien mellem Havremarken og boldbanen ved Lyshøjskolen. (det er kommunens sti ???) 

Hans Buch opfordrede ligeledes bestyrelsen til at tage en grundig snak om 
snerydningsproblematikken og lægge resultatet af drøftelserne ud på hjemmesiden. 

Ad 5 Valg af bestyrelse 

Nyvalgt til bestyrelsen: 

Tina Vest, Havremarken 63 på valg 2012 

Jens Peder Væggemose, Hvedemarken 4 på valg 2012 

Gitte Jensen, Havremarken 37 på valg 2012 

Suppleanter 

Ammy Jensen, Havremarken 39 på valg 2011 

Bitten Vestergaard, Hvedemarken 10 på valg 2011 

Ad 6 Budget 2010 

Budgettet godkendt 

Ad 7 Valg af revisorer 

Kaj Engberg, Havremarken 65 valgt.     på valg i 2012 



Hans Buch, Havremarken 14 valgt.       på valg i 2011 

Alis Sick, Havremarken 40 valgt som revisorsuppleant  på valg i 2011 

Ad 8 evt. 

Der kom en opfordring til at scanne legepladserne ind og lægge dem på hjemmesiden. 

 

Havremarken, den 23. 02. 2010 

Birthe Michaelsen 


