Referat af generalforsamling i HF Vibelund 14. februar 2019
1. Leif O. Pedersen fra Havelodselskabet blev valgt som dirigent.
2. Tina, Dorte og Jette blev valgt til stemmeudvalg.
3. Morten blev valgt som referent.
4. Jørgen fremlagde bestyrelsens beretning. Her fortalte han lidt om, hvordan året i
haveforeningen er gået. Han snakkede lidt om de aktiviteter, der har været i løbet af
det forgangne år, ligesom han kom ind på den gode sommer, vi havde. Det varme
vejr har også været skyld i, at der er blevet brugt ekstremt meget vand. Det betyder, at
vores vandregning er ca. dobbelt så høj, som den plejer. Desuden stiger kontingentet
til Kolonihaveforbundet med Kr. 53,- pr medlem og kontingentet ti Odense
Havelodselskab stiger med kr. 10,- pr medlem. Derfor er vi nødt til at lave en
kontingentstigning på Kr. 300,- Det betyder, at havelejen fremover er Kr. 2.300,Toilettet ordningen koster stadig 175 kr.
5. Morten fremlagde regnskabet for 2018, som blev taget til efterretning.
6. Morten fremlagde også budgettet for 2019, og det blev godkendt af
generalforsamlingen.
7. På kongressen i 2018 blev det besluttet, at alle med en lejekontrakt nyere end
01.01.2016 skal have en brandforsikring, så haveforeningerne ikke står med
problemet hvis et hus brænder og medlemmet bare forsvinder. Bestyrelsen kom så
med et forslag om, at det skal være obligatorisk for alle at have en brandforsikring.
Udover det kom de med et tilbud på en forsikring fra Alm. Brand gennem
Kolonihaveforbundet. Der var en brandforsikring til Kr. 300,- inkl gebyr til
foreningen, og så var der en forsikring, der dækkede det hele (brand, storm, tyveri).
Ved sidst nævnte var der flere forskellige at vælge imellem, og her kom
generalforsamlingen frem til, at man skulle gå videre med en indbodækning på Kr.
150.000,- Alle forsikringer er uden selvrisiko, undtaget hvis der er øvet hærværk
uden tegn på indbrud, så er der en selvrisiko på Kr. 7.000,- forslaget blev vedtaget.
8. Jørgen var på valg som formand, og han blev genvalgt for de næste to år.
9. To bestyrelsesmedlemmer var også på valg, og her blev Finn og Allan genvalgt for
de næste to år.
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10. Jette og Anny blev valgt som suppleanter for det næste år.
11. Bente blev genvalgt som revisor for de næste to år.
12. Ingrid og Lene blev genvalgt som revisorsuppleanter for det kommende år.
13. Det blev besluttet, at de delegerede til repræsentantskabsmødet stadig skal være
bestyrelsen.
14. Morten, Dorte og Jette blev genvalgt til aktivitetsudvalget.
15. Under eventuelt blev der snakket lidt videre om den nye forsikring fra Alm.
Brand. Forsikringspræmien i tegningsåret bliver udregnet i forhold til antal måneder
der er tilbage af året. Hovedforfald er 01.01. Præmien vil blive opkrævet sammen
med havelejen til betaling sidste bankdag i april.
16. Leif, dirigenten, rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.
Jørgen takkede de 20 fremmødte medlemmer for at blive genvalgt som formand, og
for spørgelysten vedr. det nye forsikringstiltag. Til slut ønskede Jørgen dem alle en
rigtig god havesæson 2019.
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