Referat af generalforsamling i HF Vibelund torsdag d. 13. februar 2020

1. Leif fra Odense Havelodsselskab blev valgt som dirigent.
2. Morten blev valgt som referent.
3. Anny og Dorte blev valgt som stemmetællere.
4. Jørgen fremlagde bestyrelsens beretning, hvor han bl.a. fortalte om de forsikringer, der
tilbydes foreningens medlemmer, de arrangementer vi havde i løbet af sidste år,
bestyrelsesudflugten, Præmiefesten, vores vandforbrug og den kommende renovation i
foreningen. Netop grundet den kommende renovation, kommer vi heller ikke til at falde i
haveleje i år. Den steg jo sidste år grundet det store vandforbrug. Det var meningen at
havelejen skulle falde Kr. 200,- p.g.a. normaliseret vandforbrug, men de penge kommer altså til
at dække renovationen i stedet for. Det er jo ikke blot renovation, men også afhentning af
haveaffald og ”storskrald”, dertil vil der blive anlagt et par pladser. Til slut fortalte Jørgen, at vi
håber på at åbne for vandet den 28. marts.
5. Morten fremlagde regnskabet for 2019, og svarede på ganske få spørgsmål fra de
fremmødte.
6. Morten fremlagde også budgettet for 2020, og det blev godkendt af generalforsamlingen.
7. Der var ingen indkomne forslag.
8. Morten (h 147) var på valg som kasserer, og han var villig til genvalg, og blev derfor valgt for
de kommende to år.
9. Jette (h 52) var også på valg, og hun var villig til genvalg, og blev valgt for de kommende to
år.
10. Ivan (h 84) og Max (h109) blev valgt ind som suppleanter til bestyrelsen.
11. Dorte (h 2) blev valgt som revisorer for 2 år og Ingrid (h 130) for ét år
12. Lene (h 128) og Peter ( h 126) blev valgt som revisor suppleanter.
13. Det blev igen besluttet, at de delegerede til repræsentantskabsmødet stadig skal være
bestyrelsen.
14. Der blev ikke snakket så meget under evt., udover at Jørgen takkede de 18 fremmødte for at
møde op til generalforsamlingen, og de blev ønsket en god havesæson.
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