Referat af generalforsamling torsdag den 16. februar 2017.
I Haveforeningen Vibelund.
1. Der var mødt 18 mennesker op, og vores formand, Jørgen Erik Jørgensen, startede med at byde
alle velkommen.
2. Leif Pedersen fra Havelodsselskabet, og formand for Sømosebakken, blev valgt som dirigent.
3. Inger og Anny blev valgt som stemmeudvalg.
4. Jørgen fremlagde bestyrelsens beretning, hvor han fortalte lidt om det forgangne år i HF Vibelund,
og lidt om hvad der skal ske i det kommende år. Havelejen stiger med Kr. 100,- til Kr. 2.000,grundet et stort vandforbrug. Der var ingen bemærkninger til beretningen.
5. Da Elin ikke var til stede, skulle Jørgen også fremlægge regnskabet, og det blev vedtaget uden
bemærkninger.
6. Det var også Jørgen, der fremlagde budgettet for 2017, og det blev ligeledes vedtaget uden
bemærkninger.
7. Vores formand, Jørgen Erik Jørgensen, var på valg, og han var villig til genvalg. Der var ikke
nogle modkandidater, og derfor blev Jørgen genvalgt for de kommende 2 år.
8. Elin Hólmarsdóttir valgte at trække sig som kasserer et år før tid. Der skulle derfor vælges en ny,
og her blev Morten Pedersen valg uden modkandidat for 1 år.
9. Der skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og her blev Peter Steen Larsen genvalgt,
mens Christian Bendtsen blev valgt ind uden modkandidat.
10. Frede Philip havde valgt at trække sig fra bestyrelsen, og derfor skulle der vælges et nyt
bestyrelsesmedlem for 1 år. Her blev Carsten Jensen valgt uden modkandidat.
11. Der skulle også findes 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Her blev Finn Pedersen og Michael
Sørensen valgt.
12. Revisor, Bente Klinkby, var på valg. Hun blev genvalgt for de næste 2 år.
13. Lene og Ingrid blev genvalgt som revisorsuppleanter for 1 år.
14. Der skulle vælges 4 delegerede til repræsentantskabet, og her faldt valget på bestyrelsen.
15. Til sidst var Morten, Dorte og Jette på valg i aktivitetsudvalget, og her blev alle 3 genvalgt for
det kommende år.
16. Der var ikke nogen der sagde noget under eventuelt, så dirigenten afsluttede
generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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Formanden sluttede af med at takke for genvalg og for den tillid man havde vist ham ved at
genvælge ham, og håbede at han fortsat kunne leve op til det. Formanden takkede også de fratrådte
bestyrelsesmedlemmer og bød samtidig Christian og Carsten velkommen i bestryrelsen, og udtrykte
et håb om et godt samarbejde.
Til sidst skal det lige nævnes at formanden havde 10 års jubilæum, som formand i Haveforeningen
Vibelund og den øvrige bestyrelse og aktivitets udvalget beærede ham med et portræt til
ophængning i det nyrenoverede foreningshus. hvilket han blev meget glad for og takkede mange
gange for.
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