Referat af ekstraordinær generalforsamling
d. 11.08.2016
Indkaldelse og dagsorden er lovlig og godkendt.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

valg af dirigent: Erik Damsager blev valgt
valg af referent: Judith blev valgt
valg af stemmeudvalg: Susanne og Laila. Der er 26 stemmeberettigede til stede.
vand – ekstra dræn. Emil fremlagde. Vand ender i haverne omkring Emils have, der ligger lavere
end de andre haver. Der er to tilbud, et fra J.B.Boring og JPS Anlæg. De ligger økonomisk tæt på
hinanden. Desuden tilbud fra JPS anlæg. Drænet ender i åen og ikke i søen. Ved søen er der også en
å, som nu er blevet fyldt op med haveaffald gennem tiden. Den bør renses op, mener nogle.
Forsænkning af vand kan gøres ved hjælp af faskiner og planter frem for sten. Derfor er hække
bedre end hegn. Vandet skal ledes ud i Herlev kommune. Ballerup mener ikke, det er deres
problem.
De samlede tilbud inklusive løsningen af stien ved Gl. Klausdalsbrovej, bliver ca. 125.000 kr. Vi har
ikke pengene, så vi skal enten låne, hæve lejen eller andet. 24 stemte for, at vi skal løse problemet
kollektivt. To var blanke.
Flytning af ordinær generalforsamling fra maj til april blev enstemmigt vedtaget. Datoen lægges i
forhold til påsken, som friholdes for møder.
Ændring af haverunde. Udgår. Tages op når der er ordinær generalforsamling.
fælleshus. Judith fremlagde. Der blev ikke stemt. Ingen indvendinger.
eventuelt. Herlev festuge blev nævnt. Have 1 har problem med vand fra stien, fordi stien ligger
højere end haven. Der skal skrabes og grus skal skovles ned i hullerne. Alle må gøre det. I
forbindelse med brøndarbejdet (punkt 4) skrabes et lag af.
Opfordring til at sætte farten ned ved indkørslen!
Endnu en påmindelse om at køre i kørselsretningen. Der er stadig biler, der ikke overholder dette.
Opslag om Herlev festuge blev nævnt. Der er bl.a. rundvisning i byen.

