
Referat af ordinær generalforsamling 
torsdag den 3. september 2020 kl. 18.00  
i Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør  

Dagsorden: 
 
  
1. Valg af dirigent. Advokat Rasmus Hoffery Nielsen valgt. Generalforsamlingen 
gyldigt indkald og beslutningsdygtig. 213 fremmødte og 8 fuldmagter. 
 
2. Godkendelse af dagsordenen.  
Dagsorden vedtaget 
 
3. Bestyrelsens skriftlige beretning – vedlagt.  
Rettelse i teksten fra ”køber” til ”sælger” i beretningen på side 2 øverst. 
 
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2020 – vedlagt.  
Lars Bastholm gennemgik regnskabet. Årsregnskabet blev godkendt. 
 
5. Indkomne forslag:  
 
5.1  Bestyrelsen –  

• Godkendelse af valuarvurdering 2020. (vedlagt)  
Forslag fra et medlem blev behandlet under dette punkt. Bestyrelsens forslag til 
valuarvurdering godkendt. 

 
• Udmeldelse af kolonihaveforbundet. (vedlagt) 

 
Advokat Rasmus Hoffery Nielsen beskrev forløbet vedrørende processen omkring 
udmeldelse af kolonihaveforbundet. 
Bestyrelsesmedlem Henrik Langemark beskrev dialogen med Kolonihaveforbundet. 
Kolonihaveforbundets formand Preben Jakobsen beskrev Kolonihaveforbundets 
motivation for at fastholde Højesteretsdommen og ikke acceptere udmeldelsen. 
Debat på generalforsamlingen for og imod udmeldelse. 
181 stemte  ja;  25 stemte nej;  5 blanke. 85,7% har stemt ja og forslaget er 
vedtaget. 
 
 
 
 



 
• Godkendelse af fase 1 i helhedsplanen for fællesarealerne. (vedlagt) 

Debat vedrørende fællesarealet. Forslaget vedtaget. 
 
5.2  Fra medlemmer. 

o Gøende hunde.  
Forslaget nedstemt. 

o Støjgener fra nybyggeri 
Forslaget blev trukket. 

o Udarbejdelse af administrationsgrundlag for klager. 
Forslaget er nedstemt 

o Varsling af klager 
Forslaget blev trukket 

o Bump. Forslaget deltes i to forslag 
- Ekstrabump. Forslaget vedtaget. 
- 10 km-grænse. Forslaget nedstemt. 

o Wifi-gittermast fra Skyfiber 
Argumenter for og imod. Forslaget nedstemt 

 
 

6. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2021 - vedlagt.  
Budget godkendt 
 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  
 
7.1 Valg af kasserer for en 2-årig periode. Randi Luthmann genopstiller gerne. 
Randi valgt 
 
7.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:  

 
Bestyrelsesmedlem Per Andersen genopstiller gerne  
Bestyrelsesmedlem Erik Johnsen genopstiller gerne   
Helle Granstien 18 ville gerne opstille 

 
Skriftlig afstemning: Erik 41 stemmer;  Helle 37 stemmer  og Per 28 stemmer. 
Erik og Helle valgt 
 
Valg af (max) 3 suppleanter for en 1-årig periode  

Adi Norsell valgt 



Per Andersen valgt  
 

7.3  Valg af 1 intern revisor for en 2-årig periode  
Steffen Høiberg Hovedstien 7 valgt 
 

8. Eventuelt.  
Opfordring til at tage cyklen eller gå til købmanden. 
 
 
Generalforsamlingen sluttede 21.00 
For referat 
 
Søren  

  
 
 
 
 


