Referat FHF generalforsamling 2017

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jesper Herrestedt.
Referent: Lotte Dahlmann, BSV 66
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning v/ formand Mette
Se skriftlig beretning, kan læses på hjemmesiden.
Vedr. vandforbruget ved havehusene, så var forbruget en del højere end tidligere. Det blev af
repræsentanter for tidligere bestyrelser oplyst, at det efter aftale mellem Fælleshusforeningen og
Grundejerforeningen blev besluttet at vande nyplantet hæk ud mod parkeringspladsen til Biskop Svanes Vej
med vand fra Havehusenes vandpost.
Der blev stillet forsalg om at inddrage børnefamilier i udviklingen af legepladsen. Bestyrelsen forklarede, at
der er meget begrænset budget i det kommende år, som primært skal dække vedligeholdelse og sikre at
sikkerheden er i orden.
Nøgler til gymnastiksalen: Bestyrelsen oplyste, at man vil arbejde for en hurtig løsning på nøglesystemet i
gymnastiksalen. Der er pt. Ikke flere nøgler til udlevering, og det er uholdbart i lyset af, at FHF betaler en
årlig leje for medlemmernes adgang til gymnastiksalen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Mette fremlagde regnskabet for 2016.
Det blev rost fra forsamlingen, at økonomien ser ud til at være genoprettet.
Der blev stillet spørgsmål ved posten, restancer, og bestyrelsen lovede at få sagen opklaret.
4. Fremlæggelse af budget.
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.
5. Indkomne forslag
På baggrund af henvendelse fra beboer, har bestyrelsen besluttet at bede Generalforsamlingen tage stilling
til det principielle i at give tilladelse til, at lejere af havehuse kan søge kommunen om dispensation fra
lokalplanen til at opstille drivhuse i tilknytning til havehusene.
Forslaget blev nedstemt.
6. Valg af formand

Formanden er ikke på valg. Mette Haugaard Jeppesen fortsætter og er først på valg i 2018.
7. valg til bestyrelsen
Lotte Dahlmann og Jesper Herrestedt blev begge genvalgt.
8. Revisor
Genvalg af BDO som revisor.
9. Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til at overveje at søge fondsmidler til at renovere kobberbrønden. Beboere blev
inviteret til at engagere sig i en forundersøgelse, og Kirsten Meldaard fra BSV58 tilkendegav interesse.
En beboer opfordrede bestyrelsen til at se på at arrangere rundvisninger i Ebberød og fortælle historien om
Ebberød. Bestyrelsen oplyste, at der i naboskabsgruppen med institutionernes repræsentanter er oplyst, at
institutionen har en masse arkivmateriale om institutionens historie – og at man gerne ser nogle
interesserede borgere engagere sig i historie.
Stine Weymann ser på kapellets historie.
Opfordring til fodboldturnering.

