
 hf.HusumHave 
 
 
 
                                                                                                                    
 Referat af ordinær generalforsamling for hf.HusumHave 21. oktober 2020 

1. Valg af dirigent, referent, stemmetællere 
Jørgen Ullman valgtes som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. Dagsordenen blev vedtaget med et par rettelser. Erik Nørskov valgtes til referent. 
Valg af stemmetællere ville blive foretaget hvis det blev nødvendigt. 19 haver var 
repræsenteret. 

2. Formandens beretning (vedhæftes). 
Der var flere der ønskede ordet til beretningen, Ida have 119, fortalte om sin ansøgning om 
byggetilladelse, der nu altid skal sendes til kommunen og tilmed behandles af 
naturstyrelsen, det er meget omfattende og kan tage op mod to år. Der skal være 
brandplan, slot- og naturstyrelsen (vi må nok ikke bygge alt for prangende), men Ida vil 
gerne svare på spørgsmål, hvis der er behov. Der var forespørgsler vedr toiletterne, det var 
tømning, rengøring og vedligeholdelse. Der kommer bedre styr på tømningen, faste dage. 
Der gøres rent hver anden uge. Da kommunen ryddede ved afd 1, lod de alt det afklippede 
ligge, det er af hensyn til at ’bevare naturen med insekter mm’, nogle af vore egne havde 
lavet en lille bunke i forvejen på det sted, som kommunens senere benyttede. Der var flere 
indlæg om at holde orden og få hjælp til at beskære inde i haverne. Der var en der havde 
forsikringen, bare ikke afleveret en kopi. 
 Afd 1 består af haverne 1- 54, afd II, 101-134, afd. III, 201-237. 
 Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

3. Kassereren fremlagde regnskab og budget 
Kassereren konstaterede at resultatet var nogenlunde som forventet, det skyldtes især det 
enorme store vandforbrug, vi havde haft året før, ikke fordi m3prisen var steget, men 
forbruget, og dermed udgiften. Nu er vi tilbage til mere normalt forbrug, men husk ingen 
vanding af græsplæner, ingen vanding der kører, udelukkende sen (efter klokken 16) 
vanding med kande. Det giver utroligt meget ekstraarbejde med udeblevet betaling, evt 
kan man henvende sig den første lørdag i måneden i Skovhuset fra maj til oktober og 
betale. Vi er til gengæld glade for de mange mailadresser vi har fået, men vi ønsker flere, 
tak. 
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.  

4. Forslag 
Der var ikke stillet nogen forslag 

5. Valg formand 
Formand John Petersen, have214,  valgtes for 2 år 

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
Bestyrelsesmedlem Erik Nørskov (have 212) blev genvalgt (2år) 
Irfan Sacira (have 204) nyvalgt som bestyrelsesmedlem (1 år) 


