
Generalforsamling H/F Kræmmermarken 
 
Referat 

 
Generalforsamlingen starter kl. 10.00  
 
Valg af dirigent: 

• Hans-Erik Olsen fra Odense Havelodselskab 
 
Valg af stemmeudvalg: 

• Kjeld fra nr. 39 

• Helge fra nr. 148 

• Kirsten fra nr. 98 
 
Bestyrelsens beretning ved formanden: 

• Kurt snakker om hvad der er sket i årets løb, og slutter af med at sige han 
stopper som formand. 

 
I forbindelse med at Kurt træder fra sin formandspost bliver det stemt om 
generalforsamlingen hæves og der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling 
hvor bl.a. en ny formand skal vælges eller at en ny formand bliver valgt på dagen. 
Flertallet vælger at vi fortsætter og vælger en ny formand på dagen. 
Henning fra nr. 6 og Emil fra nr. 64 stiller op. 
Emil bliver valgt som formand. 
 
Regnskab og budget: 

• Inge går i gennem regnskab for 2016 og budget for 2017 

• Budgettet er godkendt 
 
Indkomne forslag: 

• Forslag at der bliver lavet P-pladser ved grønne områder ved indkørsel i 
Kræmmermarken - bliver stemt ned. 

• Forlag vedr. at vandet bliver åbnet tidligere og lukket senere bliver taget op af 



bestyrelsen. 

• En årlig festdag i Kræmmermarken - Bestyrelsen tager en beslutning 

• Hovedhuset kan lånes/lejes ud - det kan det i forvejen. 

• Forslag om 7 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 5 - det bliver et nej. 

• Skidtbrev bliver opdateret - Det kommer 

• Hækkehøjde - Højdegrænse til 1.80 m. - Det bliver et ja. 

• Offentliggørelse af generalforsamlingsreferat - Det kommer i Facebook gruppen 
og i tavlen ved hovedhuset. 

• Generalforsamlingen bliver rykket til en anden weekend - Det bliver taget op i 
bestyrelsen. 

• Forslag om at man kan betale lidt ekstra og have en pool i haven om sommeren - 
Det bliver et nej fordi at man ikke må have en pool i haveforeningen. 

• Vejen skal laves og vedligeholdes - Det bliver taget op i bestyrelsen. 

• Forslag angående betaling af haveleje via mobilepay - Bestyrelsen arbejder på 
sagen. 

• Forslag om det bliver etableret et aktivering/festudvalg - det bliver et ja. 
Medlemmer af udvalget: Kjeld nr. 39 - Bo nr. 129 - Jakob nr. 139 - Zandra nr. 132 
- Kirsten nr. 98 - Johanne nr. 18 

• Ekstra fælles toiletfaciliteter ved hovedhus - Bestyrelsen undersøger det. 

• Større fokus på misvedligeholdte haver - den tager bestyrelsen. 
 
Valg af kasserer: 

• Inge stiller ikke op til kasserer 

• Henning fra nr. 6 er den nye kasserer for 2 år. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

• Kjeld nr. 39 er valgt som bestyrelsesmedlem for 1. år. 

• Zandra nr. 132 er valgt som bestyrelsesmedlem for 2. år 

• Nikolai nr. 96 har sagt ja til at blive bestyrelsesmedlem for 1. år 
 
Valg af 2 suppleanter: 

• Johanne nr. 18 

• Nikolai nr. 96 

• Kirsten nr. 98 
 



Valg af revisor: 

• Sam nr. 125  
 
Valg af 2 revisor suppleanter: 

• Helle nr. 25 

• Rune nr. 38 
 
Valg af 5 delegerende til repræsentantskabet: 

• Det bliver bestyrelsen 
 
Valg af vurderingsudvalg: 

• Emil nr. 64 

• Casper nr. 156 

• Arne nr. 145 
 
Eventuelt: 
 
 
Generalforsamlingen er afsluttet kl. 12.50 
Referent: Emil Johannessen nr. 64 
 
 
 
 


