
Generalforsamling 2020 Jørgen Berthelsens Minde 
6. marts kl 19.00 

 
1) Valg af dirigent: Vibeke Jensen 

Valg af stemmetællere: Angelina, Sherwin, Sebastien.  
 

2) Beretning:  
Formand Inger Kløjgaard fremlagde årsberetningen, som blev godkendt med 
følgende kommentarer og spørgsmål: 

● Der kom forslag om, at der også deltager et medlem fra gaden i havesyn.  
● Der blev udtrykt ønske om kameraovervågning på affaldspladsen. 

Bestyrelsen hører politiet om lovligheden heraf.  
● Der var spørgsmål til, om det er lovligt, at bestyrelsen bruger 

fotodokumentation ved havesyn.  
● Der var spørgsmål til, om generalforsamlingen har godkendt, at gebyrer bliver 

opkrævet sammen med havelejen. Bestyrelsen undersøger, om det har sin 
rigtighed.  

● Der var spørgsmål til, hvordan kommunen har opmålt haveforeningens areal 
til at være større, end det tidligere har været opgjort til. Dertil kunne det 
suppleres, at der er sportsklubber, der har brugsret til fællesarealerne. 
 

3) Regnskab:  
Regnskabet blev godkendt med ønske om et mere overskueligt regnskab både for 
JBM og Oasen. Særligt diverseposten i JBMs regnskab skal opgøres mere 
gennemskueligt næste år.  
Kassereren vil undersøge muligheden for at erhverve mere overskueligt regneark. 
 

4) Indkomne forslag: 
Forslag 1: Alle hække skal være 1,40 meter høje og 0,5 meter brede.:  Forslaget blev 
forkastet. 
Forslag 2: Alle hække skal være mellem 1,60 meter høje og 0,5 meter brede. 24 for. 
Forslaget blev forkastet. 
Forslag 3: Efter vores ordensregler tilskrives biler, der er parkeret ulovligt i gader, 
stier, læbælter først en henstilling og ved gentagelse et gebyr på kr 300,- Forslaget 
blev vedtaget.  
Forslag 4: Forslag om legeplads ved Oasen. Forslaget blev godkendt.  

 
5) Godkendelse af budget:  

Budgettet blev godkendt.  
 

6) Valg af kasserer: 
René Otkjær blev genvalgt. 
 

7) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: 
Henning Beck, Susanne Sørensen og Finn Lund Lauridsen blev alle genvalgt. 
 



8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: 
Vibeke Kristensen blev genvalgt. 
Jackie Harbøll blev valgt.  
 

9) Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år:  
Vibeke Jensen blev genvalgt. 
 

10) Valg af revisorsuppleanter:  
Lene Tolstrup blev valgt.  
Magnus Borregaard blev valgt. 
 

11) Valg af 2 vurderingsmedlemmer: 
Carina Kristensen blev valgt. 
Shervin Beck blev valgt. 
 
 
 

12) Valg af vurderingssuppleant: 
Susanne Nør Staun blev valgt.  
 

13)  Eventuelt:  
Der blev stillet spørgsmål til behovet for at renovere affaldspladsen. 
Der er fortsat behov for en pladsmand. 
Der var forslag om, at medlemmer, der udebliver fra arrangementer der er betalt af 
foreningen, eksempelvis jubilæumsfesten, skal betale deltagergebyret.  
 

 


