
 

 
Ekstraordinær generalforsamling 8.3.2015 i Selandia: 
 
2. afstemning om tilslutning til kloakering/ny vandforsyning (samme punkt og indhold som 
til ekstraordinær generalforsamling d.24.1.2015) 
Henry bød velkommen. De 2 bilagskontrollanter samt kasseren blev stemmetællere- 
Der var 138 stemmeberettigede og 111 stemte for kloakeringen. Da det var anden 
generalforsamlingen med mere end 2/3 stemmer for, er det nu en realitet at der skal 
kloakeres samt laves ny vandforsyning i fællesarealer i Selandia. 
 
Bestyrelsen går nu i gang med det egentlige arbejde for at få realiseret beslutningen. 
 

--------------------------------------- 
 
Ordinær generalforsamling 8.3.2015  
 

1. Formalia samt valg 
a) Valg af dirigent – Freddy have 83 blev valgt 
b) Valg af 3 stemmetællere- de 2 bilagskontrollanter samt kasseren fortsatte 

som stemmetællere 
2. Beretning – Henry kom bl.a. ind på at der er er solgt 20 haver siden sidste 

generalforsamling og at prisen for vurdering stiger til 1200 kr. fra den nye sæson 
samt et tillæg på 300 kr. (kørselspenge) for vurdering uden for haveforeningens 
åbningsperiode. 
Derudover kom han ind på at der er lavet nyt belysning i vinterperioden og at der 
måske skal etableres supplerende lys et par steder. 
Der er lavet nyt gulv i ”øl-buret” og inden den nye sæson vil de største huller i 
vejene blive lavet.  
Vandet åbnes d. 27.3. 
Der blev samtidig efterlyst flaghejser til den nye sæson samt frivillige til det årlige 
børneloppemarked d. 28.6 
Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskab – Jytte fremlagde regnskabet. Winnie have 68 ville vide hvad den 
frivillige pengeindsamling om vinteren blev brugt til og her svarede Britt at den bl.a. 
bliver brugt til asfalt, ekstraordinære tømninger og reparation af vandrør. 
Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag 
A. At der laves ny vandforsyning i henhold til skitseprojekt til en ca. pris af 

22.000 pr. have. Forslagsstiller bestyrelsen (forslaget trækkes såfremt der på 
den ekstraordinære generalforsamling kl. 10 igen er 2/3 flertal for 
kloakering/ny vandforsyning). Forslaget blev trukket i konsekvens af den 
ekstraordinære generalforsamling- 
 

B. At der igen laves aftale med ”garden” til åbningen af haveforeningen. 
Forslagsstiller Hanne have 210 og Kisser have 98. Britt forklarede at garden 
var blevet udskiftet med trylleri for børnene for at få flere til at deltage i 
åbningen. Forslaget blev nedstemt. 
 



 

C. At der etableres yderligere en lygte for enden af b-gang samt en mere på c-
gangen. Forslagsstiller Lennart have 114.’Bestyrelsen blev bemyndiget til at 
etablere mere lys de pågældende steder, dog med frihed til at finde alternativ 
belysning. 
 

D. At der etableres et fartbump på slutningen af b-gangen ned mod 
Sommervirke. Forslagsstiller Lennart have 114. Forslaget blev trukket 
grundet den foranstående kloakering. 

 
E. At der sker opmaling af pile ved alle vejkryds, så man kan se hvor der er 

ensrettet. Forslagsstiller Nicolai have 66 – bestyrelsen blev bemyndiget til at 
bemale vejene med spraymaling grundet den forestående kloakering. 

 
F. At der etableres elektrisk port ved indkørslen ved Viberupstræde. 

Forslagsstiller Nicolai have 66. Forslaget blev nedstemt. 
 

G. At der aftales et præcist tidspunkt for åbning og lukning af lågerne, forslag 
om 1.4 og 1.10. forslagsstiller Nicolai have 66. Forslaget blev nedstemt. 
 

H. At der i løbet af året kan laves forskellige arrangementer i fælleshuset (øl-
smagning, standup shows, Tupperware party o. lign) og at der tillige kan 
laves maks. 2 musikarrangementer pr. sæson. Dette uden at der laves en 
egentlig forening, og på vilkår der hedder ”først til mølle”, idet der max. må 
være 100 i huset, nogle af arrangementerne vil kunne være med betaling. 
Forslagsstiller Mugge have 178. Forslaget blev godkendt. 
 

I. At der laves en højere pris på leje af fælleshuset uden for sæson 
(bestyrelsen foreslår 750 kr.) end i sæson hvor huset alene kan lejes i 
morgen/formiddagstimerne (pris pt. 500 kr.). Forlaget blev godkendt. 

 
J. At der indføres forbud mod bistader i haverne i Selandia. Forsalgsstiller 

Bjarne have 69 og Søren have 99. Hans have 68 stillede et ændringsforslag 
om at bestyrelsen skulle kontakte biavlerforeningen forud for at der blev 
taget beslutning. Ændringsforslaget blev nedstemt. Det oprindeligt stillede 
forslag blev vedtaget. 
  

K. Vedtægtsændring: at man for at kunne stille op til bestyrelsen eller være en 
del af bestyrelsen skal overholde A/F Selandias vedtægter. At man altså ikke 
kan sidde i eller vælges til bestyrelsen hvis man bor ulovligt i Selandia. 
Forslagsstiller Winnie have 68. Forslaget blev trukket. 
  

L. At vedtægterne ændres således at det bliver muligt at afgive skriftlig 
stemme, såfremt man ikke har mulighed for at møde frem til 
generalforsamling. Det er en betingelse, at der er tydelig angivelse af til 
hvilket punkt stemmen er afgivet samt at der tydeligt er påført navn og 
havenummer. Stemmen afleveres til et bestyrelsesmedlem forinden 
generalforsamlingen og samtlige skriftlige stemmer overgives til 
stemmeudvalget på generalforsamlingen. Forslaget blev nedstemt 



 

5. Budget – Jytte fremlagde budgetforslaget og meddelte samtidig at udgifter til 
kloakering ikke er medtaget og må tages af formuen. Budgettet blev vedtaget. 
 

6. Valg til bestyrelsen mv.: 
a) Valg af formand. (Afgående er Henry Hansen) – Britt Petersen have 188 

blev valgt. 
b) Valg af i alt 3 bestyrelsesmedlemmer (afgående er Britt have 188, Mugge 

have 178 og Marianne have 225). Mugge have 178, Marianne have 225 og 
Merete have 43 blev valgt. 

c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (afgående er Merete have 43 og en ledig 
grundet fraflytning). Jan have 152 og Steven have 45 blev valgt 

d) Valg af 2 revisorer (afgående er Frank have 72 og Jeanette have 104). 
Frank og Jeanette blev genvalgt. 

e) Valg af 2 revisorsuppleanter (afgående er Conny have 84 og Winnie have 
68). Conny have 84 samt Connie have blev valgt 

f) Valg af vurderingsudvalg (afgående er Torben have 225, Freddy have 83). 
Torben have 225 samt Arne have 16 blev valgt. 

 
7. Eventuelt - Britt takkede på alles vegne Henry for hans år som formand og det 

arbejde han hidtil har lagt i foreningen. 
 
Vedlagt denne indkaldelse: 
Regnskab og budget  

 
Vel mødt 

Bestyrelsen 
 

Der gøres opmærksom på, at medlemmer i restance til foreningen ikke har valgret 
på generalforsamlingen jf. vedtægterne. 
 
OBS!!! vi mangler flaghejser, interesserede bedes henvende sig til bestyrelsen. 
(Bestyrelsen påtager sig ikke opgaven) 
 
 
 
 

 


