
Generalforsamling – Haveforeningen Østervang 

 

17. marts 2019  -  Kl. 10:00. Biblioteket, Stenstuegade, Slagelse. 
 

Dagsorden: 

1. Formanden byder velkommen 

Ad 1. Jørgen bød velkommen  
 

2.  Valg af dirigent 

Ad 2. Suad 

3. Valg af referent 

Ad 3. Klaus 
 

4. Valg af stemmetællere 

Ad 4. Søren og Jerry 
 

5. Formandens beretning 

Ad 5. Formandens beretning blev modtaget med applaus og Jørgen takkede for denne 

gang. Der var flere forskellige spørgsmål primært gående på vandproblematikken. 
 

6. Regnskab 2018 

Ad 6. Der var enkelte spørgsmål til regnskab. Det som der ikke pt. kunne svares på 

vil blive lagt på hjemmesiden når det er undersøgt til bunds. Det drejede sig primært 

om el-regning. Der var spørgsmål til rengøring af toiletter og foreningshus. Der blev 

opfordret til at alle ”passer” bedre på vores toiletter. Der blev spurgt til nyanskaffelser. 

Der blev opfodret til at der igen kommer sæbe i beholderen. Børn skal så vidt muligt 

følges med forældre på toiletter. Det står også i vores regelsæt. Vi skal alle og vi har 

alle et ansvar for at passe på vores fællesarealer/fællestoiletter. Regnskab skal lægges 

på hjemmeside. Regnskab blev godkendt. 
 

7. Information om vandafgiftssituation samt ekstra regning på vand fra 2018 

Ad 7. Der blev informeret om vandsituationen i forlængelse af det udsendte. Der var 

flere gode forslag til hvordan vi kan løse problemet.  
 

8. Valg til bestyrelse. Da bestyrelsen går fra 11 til 9 medlemmer og to går før tid, 

skal der stemmes 7 medlemmer ind. En formand, en kasserer og 5 menige 

medlemmer. 

Ad 8. Der var ønske om at bestyrelsen går ned til 7. Bestyrelsen fastholder at det skal 

være 9. Det blev godkendt med overhængende flertal.  
 

9.  Valg:  

Formand  2 år:      Klaus Bryld.  Klaus gav samtidig 

tilsagn om ikke at stille op som kredsformand.    

Kasserer  og bestyrelsesmedlem 1 år:   Lotte Faurholt 

Bestyrelsesmedlemmer 



3 stk for 2 år:      Henrik Sørensen, Niller Heinesen, 

Søren Nissen 

2 stk for 1 år:      Suad Zekic, Roald Hansen  
     
-    Klaus Bryld (Ønsker genvalg) 

-    Henrik Sørensen (Ønsker genvalg) 

-    Suad Zekic (Ønsker genvalg) 

-    Søren Nissen (Ønsker genvalg) 

-    Niller Heinesen (Ønsker genvalg) 

-    Jørgen Graversen (Fratræder før tid-ønsker ikke genvalg) 

-    Max Jensen (Fratræder før tid – ønsker ikke genvalg) 

-    Bent Nielsen (Fratræder før tid – ønsker ikke genvalg) 

-    Michael Niemann (Ønsker ikke genvalg) 

Ad 9. Se ovenfor 

 

10. Valg af to interne revisorer og to suppleanter 

Ad 10. Aleaxander, Robert som intern revisor. Som suppleant Heidi og Jerry. 
 

11. Valg til vurderingsudvalg  

ad 11. Klaus Bryld 

 

12. Indkomne forslag: 

Ad 12.Tilladelse til opsætning af parabol på havehuse – der blev stemt nej. Efter 

arrgumenter blev det besluttet at stemme om det igen. Ny afstemning. Skal vi søge 

om dispentation for opsætning af parabol under 60 cm/dia. Afstemning blev denne 

gang et ja. 

- Nyt gebyr - vedtaget 

- Larmeregler – det blev besluttet at der må larmes søndag mellem 10-13 

- Skrivelse fra Søren Christensen – vedr. Advokat , så blev det besluttet at Klaus 

tager fat på kredsen i forsøg om at få dem til at betale. Øvrige punkter blev trukket 

tilbage for afstemning.  

 

13. Information om afsluttede samt kommende sager. 

Ad 13. Skal vi alle have vandmåler. Det blev besluttet at der skal etableres vandmåler 

i alle haver. 
 

14. Evt. 

Ad 14. Hullet på vej 6 – det skal undersøges om der skal etableres hegn omkring 

vandhullet på vej 6/4.  

Der blev opfordret til at søge div. Fonde. 

 

Referent 

Klaus Bryld 

 
       


