
Haveforeningen Solsikken 

Ordinær generalforsamling   

Dato: 05.07.2020 

Tid: 10:00 

Sted: Haveforeningen Solsikken 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af stemmetæller  

3. Beretning 

4. Årsregnskab med evt. revisionsberetning 

5. Indkomne forslag 

a. Fremlejning – tilføjelse til §7 i vedtægterne*  

b. Ændring af ordensreglerne punkt 14**  

c. Vandingstiden reduceres til ½ time *** 

d. Vandingstiden udvides, så man kan vande fra kl. 15.00 til 23.00****  

 

6. Godkendelse af budget 

7. Valg af formand/kasserer 

a. På valg er Carsten Lykkebo som Formand og ønsker genvalg 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a. På valg er Omar Abdul Hadi som Bestyrelsesmedlem og ønsker genvalg 

b. Henrik Nielsen (Suppleant) 

9. Valg af interne revisorer og suppleanter 

a. På valg er Bente Jensen (Suppleant fra 2019)  

b. Valg af revisorsuppleanter  

10. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 26. juni 

Indkomne forslag bliver udsendt til medlemmerne. 

 

På grund af forsamlingsforbuddet på max 50 personer, kan der kun deltage en person pr. have   

 

Årsrapport for 2019 kan rekvireres ved fremsendelse af mail til palle@brixandersen.com 

 

Bestyrelsen 

mailto:palle@brixandersen.com


Haveforeningen Solsikken 

Forslag  

*Tilføjelse til §7 i vedtægterne - Bestyrelsen 

En lejer af en have kan ikke sælge, fremleje eller på anden måde overdrage haven til andre. Det er 

alene bestyrelsen der står for udlejning. 

**Ændring punkt 14 i ordensreglerne - Bestyrelsen 

a. Der skal indhentes en tilladelse fra bestyrelsen før der opsættes bistade i haven. De haver der 

er nabo til den have hvor bistadet skal stilles, kan gøre indsigelse mod at der placeres bistade i 

nabohaverne. 

b. Hvis én have har en indsigelse mod at der placeres bistade i nabohaven vil der ikke kunne 

indhentes en tilladelse fra bestyrelsen. 

c. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange at de bistader der ikke er tilladelse til skal fjernes på 

ejerens regning. 

Ændringen går på at der kun kan gives tiladelse til at der kun er et bistade på den leje have 

*** Forslag til ændring af punkt xx i ordensreglerne – Have 10 

a. For at undgå pres på vandslangerne forslås at man kun må vande e ½ time.pr. gang 

**** Forslag til ændring af punkt xxx i ordensreglerne - Bestyrelsen 

a. Som forsøg forslår bestyrelsen at man kan vande fra kl. 15.00 til 23.00 i resten af 2020. 

Forsøget evalueres inden generalforsamlingen 2021 


