
REFERAT AF ORDINÆR (UDSAT) GENERALFORSAMLING I H/F SKOVHØJEN TORSDAG DEN 

26/8 – 2021 

Den fungerende formand (Næstved Kommunes betegnelse) bød velkommen til generalforsamlingen. 

Add. 1:  Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Johnni Nielsen have 162, og den anden kandidat var Bo Steen fra have 19. Efter kampvalg blev 

Bo Steen valgt til dirigent.  

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter §10 og dermed beslutningsdygtig, 

dirigenten oplyste at generalforsamlingen, dog uden at nævne samtlige medier ved navn, som 
forretningsbestyrelsen havde fremsendt indkaldelsen til, var lovligt indvarslet.

Add. 2:   Valg af stemmetællere 

Mona Jensen, have 70 og Merete Pedersen, have 156, valgt til stemmetællere. 

Dirigenten gav udtryk for, at bestyrelsen skulle opfattes som en forretningsbestyrelse, og som følge deraf var alle 

bestyrelsesposter på valg.  

Et forslag fra dirigenten om at flytte indkomne forslag til efter punktet valg til bestyrelsen, blev ikke godtaget, 

eftersom dagsordenen var blevet godkendt. 

Add. 3:  Formandens beretning 

Kent Solheim, have 162, fremlagde formandens beretning. Beretning godkendt. Se vedhæftede fil 

Add. 4: Kassereren fremlægger regnskabet. 

Kent Solheim, have 162, fremlagde regnskabet. Regnskab godkendt. 

Kent orienterede endvidere om det kommende års budget. Det blev taget til efterretning med en bemærkning om, 

at bestyrelsen friholdes for haveleje og kontingent, samt at kontingent, haveleje og gebyr fastholdes på det 

nuværende niveau. 

Add. 5: Indkomne forslag: 

Bilag1.    

Forslag fra have 28 om asfaltering af indkørselsvejen kom til afstemning og blev forkastet. Forslaget vil indgå  

i den kommende bestyrelses overvejelser om, hvad der skal ske med indkørselsvejen. 

Bilag 2. 

Forslag fra have 103A om at fokusere på biodiversiteten i Skovhøjen blev ikke bragt til afstemning, idet det ville 

kræve en vedtægtsændring. 

Bilag 3 

Forslag fra have 27 om at ændre tidspunkt for generalforsamling kom ikke til afstemning, idet det ville kræve en 

vedtægtsændring. I øvrigt blev det oplyst, at det næsten er umuligt at leje lokalet i weekender. 

Bilag 4 



Forslag fra have 108 om opsætning af trampoliner blev forkastet. 

Bilag 5 

Forslag fra have 108 om brug af vandslange i forbindelse med afvaskning af drivhus blev forkastet. 

Bilag 6 

Bestyrelsens forslag om opsætning af dyrehegn kom ikke til afstemning. Bestyrelsen havde ønsket en vejledende 

afstemning bl.a. for efterfølgende at kunne arbejde videre med forslaget. Dirigenten afviste en sådan afstemning. 

 

Add. 6: Valg til bestyrelsen: 

• Valg af formand for 2 år: Kent Solheim, have 162 

• Valg af kasserer for 1 år: Camilla Buch, have 108 

• Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år: Kenneth Hansen, have 65 

• Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år: Inge Kamstrup, have 81A 

• Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år: Terese Hauschultz, have 67 

 

 

Add. 7:  Valg af 2 suppleanter:  

• Erik Andersen, have 18 valgt som 1. suppleant og Lene Jensen, have 46 valgt som 2. suppleant. 

 

 

Add. 8:  Valg af revisor og revisorsuppleant:  

•  Bjarne Poulsen, Have 144 valgt som revisor og Lone Jørgensen, have 78 valgt som revisorsuppleant 

 

Add 9.:   Aktivitetsudvalg: Der var intet nyt. 

 

Evt. 

Marianne, have 58, rettede en forespørgsel om planer for et baderum. Kent svarede, at det aldrig er blevet besluttet 

at etablere et baderum. Og han gav udtryk for, at det ikke vil være realistisk med et baderum, bl.a. på grund af 

opsyn, rengøring mm. Han opfordrede interesserede, at man selv kunne etablere et badeanlæg i sin have. 

Bent, have 28, mente at havevandringen havde været utilfredsstillende. 

 

 

                                                                                   Næstved, den 1/9 - 2021 

 

 

                    ____________________________________                  __________________________________ 

                                               Som dirigent                                                                         Som referent 


