
Ekstraordinær generalforsamling HF. Kløvermarken. 

Dato: 18/6-2017 kl. 12.00.  

I alt var 46 haver repræsenteret til generalforsamlingen. Heraf 10 ved fuldmagt.  

Eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens forslag om at øge budgettet til automatisk 

portåbning/lukning fra 50.000,- (Vedtaget på ordinær generalforsamling) til ca. 100.000,-, da der 

havde vist sig nogle omkostninger, der ikke var medtaget i oprindeligt budget. 

Formanden Gitte (56) bød velkommen og forklarede formålet.  

Benjamin (67) blev valgt som dirigent og Steen (59) som referent.  

Benjamin bemærkede at den ekstraordinære GF var lovligt indkaldt og oplæste forslaget i sin 

helhed.  

Tim (42) uddybede forslaget.  

Der blev stillet spørgsmål til om vor opsparede formue var øremærket til en kommende kloakering, 

hvortil Karsten (14) svarede at det var der ikke, og Gitte (56) uddybede med at sidste info var at det 

blev tidligst i 2025 at kloakering kom på tale.  

Herefter blev der stillet spørgsmål til hvordan det blev håndteret i de andre haver, og Gitte (56) 

svarede at de andre haver låste manuelt og havde en ”pladsformand”.  

Der blev foreslået en lønnet ansat og gjort opmærksom på at porte kunne have et betydeligt forbrug 

af penge til reparationer.  

Herefter blev det diskuteret om en tidslås var en mulighed, så der kunne spares åbne-

lukkemekanisme.  

Der blev gjort opmærksom på at sikkerheden for havelejerne var vigtig.  

Der blev spurgt ind til foreningens formue, og kassereren kunne oplyse at der ca. er 340.000,- på 

bogen.  

Der blev også gjort opmærksom på at der ønskes mere sikkerhed langs hegnet mod Kløvermarksvej 

og formanden bekræftede at bestyrelsen også ville arbejde på dette.  

Der blev spurgt ind til tilbuddene, og det blev igen nævnt at det ikke var nødvendigt at portene 

kunne åbne og der blev svaret at der var en mulighed for at tidslås ikke virker medmindre portene 

lukker automatisk.  

Endelig blev der spurgt ind til om kommunen gav lov til at låse, og der blev henstillet til bestyrelsen 

at det både skulle være billigt og godt 😊  

Herefter blev der skredet til afstemning.  



Resultatet blev 26 stemmer for at øge budgettet. 19 imod og 1 blank.  

Benjamin (67) afsluttede med at konstatere at der var flertal for forslaget og bød på en øl, samt 

takkede for god ro og orden.  

Bestyrelsen forsætter arbejdet med en portløsning. 

 


