
 

Indkommet forslag stillet af bestyrelsen: Punkt 3a. 

Forslag: At bruge den opsparede kapital på 426.000 kr. til at afvikle vandlånet og dermed 

reducere havelejen fra september 2020. 

Begrundelse for forslaget: 

På den ekstraordinære generalforsamling d. 21/4 2018 besluttede vi, at der skulle opkræves 

en højere haveleje, i den formodning at foreningen skulle påbegynde afdrag af kloaklånet i 

foråret 2020. Men som bekendt blev kloakeringen udsat fra 2019 til 2020. 

Udsættelsen af kloakeringen har betydet at afdragsordningen ikke er påbegyndt, dette vil først 

ske i 2021.  

Det betyder at foreningen har opkrævet haveleje til afdrag i september 2019 og marts 2020. 

Det opkrævede beløb til dækning af afdrag beløber sig til 426.000 kr. Bestyrelsen foreslår at 

bruge de ikke forbrugte midler til at indfri vandlån.  

Ved årsregnskabet afslutning er det skyldige beløb på vandlånet 449.300 kr.  

Med bestyrelsens forslag vil den halvårlige haveleje fra september 2020, reduceres med 850 

kr. til en halvårlig haveleje på 3.840 kr. i stedet for den nuværende halvårlige haveleje på 

4.690 kr. 

 

Indkommet forslag stillet af Gitte Blem have 33 og Lauda Waldof have 31: Punkt 3b. 

Forslag: Belysning på stamvejen/asfaltvejen, samt belysning på bagvejen/grusvejen. 

Begrundelse for forslaget: 

Der er om aftenen i ydersæsonen meget mørkt op af stierne. 

Dette kan for nogle føles utrygt, specielt for unge som jo kan have tendens til at komme sent 

hjem i weekender. 

Vi ønsker naturligvis ikke ” stadionbelysning ”, men blot lys nok til at kunne orientere sig  

 

Indkommet forslag stillet af Gitte Blem have 33 og Lauda Waldof have 31: Punkt 3c. 

Forslag: Ændring af tal til navn på havegange. 

Begrundelse for forslaget: 

Vi synes det er noget så kedeligt at vores havegange bare hedder havegang 1, havegang 2 

osv. 

 

Kunne der ikke findes på noget lidt hyggeligere? 

 

For eksempel kunne havegang 3 hedde Egernstien, således at Lauda fremover bor på 

Egernstien 31. 


