Ekstraordinær Generalforsamling 04.11.2014 – Gladsaxe Gymnasium

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Forslag til beslutning om etablering af ny asfalt på vejene.
a. Udføre ny asfalt og bund på alle veje med nye hovedledninger.
Prisen er ca. 2.500.000 kr., svarende til 4.800 kr. pr. have.
b. Udføre ny asfalt og bund på de to mest befærdede veje.
Prisen er ca. 1.700.000 kr., svarende til 3.280 kr. pr. have
Bestyrelsen foreslår, at beløbet fordeles i 8 rater, således at der opkræves enten 600 eller
410 kr. pr. kvartal udover administrationsbidraget i 2015 og 2016.
Referat
Formanden bød velkommen.
Som gæster var inviteret Andreas Søndergaard og Torsten Hess-Petersen fra JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS
og Karsten Hansen fra Kreds 4.
Bestyrelsen beklagede, at sætternissen havde været på spil, da det korrekte beløb i forslag B skulle være ca.
1.100.000 kr., svarende til 2.110 kr. pr. have
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Karsten Hansen fra Kreds 4, blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og dermed lovlig indvarslet.
Der var mødt 195 havemedlemmer op, deraf var 159 stemmeberettigede.
2. Valg af stemmeudvalg.
Have 16 - Poul Pøhlsgaard
Have 191 - Dan Pilegaard
Have 479 - Jørgen Jensen
3. Forslag til beslutning om etablering af ny asfalt på vejene.
Andreas Søndergaard fortalte om problematikken omkring vores vejnet.
Efter en del debat omkring belægning og økonomi, kom bestyrelsen med et ændringsforslag til pkt. 3 stk. a:
Berstyrelsen i Haveforeningen Carl Nielsens Minde stiller hermed et ændringsforslag til den foreslåede
finansiering om asfalten:
 At punktet om finansiering med enten 2,5 mill. eller 1,1 mill. indlægges i kloakprojektets totale
projektsum, så projektsummen udvides til ca. 39,412 mill. eller ca. 38,12 mill. fra de oprindelige
36.912.046 kr.


Og at beslutningen om hvorledes det forhøjede projektsums beløb betales, afventer afslutningen af
etape 1. Derfor planlægges ingen ekstra opkrævninger i 2015.

Forslag A blev vedtaget med:
Ja stemmer: 111
Nej stemmer: 43
Ved ikke stemmer: 5
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Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt, så projektet kan blive endelig vedtaget og
Entreprenør kan komme videre med arbejdet.
Formanden afsluttede mødet med at takke forsamlingen.

Sekretær
Linda H. Andersen
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