
 

Haveforeningen Søndervang er en af de ældste haveforeninger på Amager og etableret i 
april 1943. Der er 165 haver, foreningshus, marketenderi og bibliotek. Medlem af  

 
 

Søndervang d. 24. juli 2021 
 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling: 
 

Onsdag den 25. August 2021 kl. 18:30 i Foreningshuset 
 med følgende foreløbig dagsorden: 

 
Forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen, stiles til formanden senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. (Postkassen v/kontoret eller via mail til bestyrelsen) 
Efterfølgende udsendes den endelige dagsorden 8 dage før generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling  

3. Formandens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkommende forslag: 

6. Budget 2021 

7. GF holder 15 min pause. 

8. Valg ifølge vedtægternes § 11. På valg er følgende: 

a. Kasserer Jutta Haahr, have 12 - villig til genvalg for 2 år 
b. Bestyrelsesmedlem Bjarne Christensen, have 86 - villig til genvalg for 2 år 
c. Bestyrelsesmedlem Fie Salling, have 108 - villig til genvalg for 2 år 
d. Bestyrelsesmedlem Finn Christensen have 138 – villig til genvalg for 1 år (Bestyrelsesmedlem 

Nicky Sonny fratrådt 1 år før valg) 
e. Ny Bestyrelsessuppleant for 1 år.  
f. Revisor Brian Christiansen have 116 villig til genvalg for 1 år (Revisor Jens Nøhr fratrådt 1 år før 

valg) 
g. Ny Revisorsuppleant 
 
9. Vurderingsudvalg: Info og valg af vurderingsmedlemmer v/ Brian Christiansen have 116. 

 
10. Eventuelt 

11. Afslutning 

Adgang til generalforsamlingen har samtlige medlemmer. Hver have har 2 stemmer.  
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt! 
 

Vi håber at mange medlemmer møder op denne dag for at gøre sin indflydelse gældende. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
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FORRETNINGSORDEN VED GENERALFORSAMLING 
 
 
 
 

I) Formanden åbner mødet, og der vælges en dirigent. 
 

2) Dirigenten kontrollerer generalforsamlingens lovlige indkaldelse og oplyser, hvor mange 
stemmeberettiget der er til stede. 

 
3) Dirigenten oplæser forretningsordenen og dagsordenen og fremlægger disse til godkendelse. 

 
4) Alle tilstedeværende medlemmer kan anmode om ordet, og indtegnes i rækkefølge af dirigenten. 

Alle får ordet fra talerstolen. Indlederne af et punkt har ret til den afsluttende bemærkning. 
 

5) Afstemninger foregår ved, at medlemmerne, med de udleverede stemmesedler, markerer sig 
for, imod eller hverken for eller imod. Stemmeret har hver fremmødte have med 2 stemmer. 
Skriftlige afstemning skal afholdes, såfremt 1 medlem måtte ønske dette. Ved 
vedtægtsændringer, optagelse af kollektive lån, ekstraordinære indskud samt have foreningens 
opløsning kræves, at 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer 
stemmer for. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt 
for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan 
vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. 

 
6) Formand og kasserer vælges direkte. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 

vælges ved simpelt flertal. 
 

7) Der vælges også et vurderingsudvalg. Personvalg foregår altid skriftligt. 
 

8) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 
dage inden generalforsamlingen og udsendes sammen med den endelige indkaldelse senest 8 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 
9) Rygning må ikke foregå i foreningshuset i forbindelse med generalforsamlingen. Husk venligst 

at slukke for mobiltelefoner. 
 
 
 
Ovenstående er en del af vedtægterne, vedtaget april 2016. 


