
 

DAGSORDEN 

 
Generalforsamling iflg. vedtægterne: 
 
1.  Valg af dirigent    
 
2.  Bestyrelsens beretning.  
 
3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
 
4. Indkomne forslag behandles  
 
5. Fastsættelse af kontingent.  
 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
 
     Lisbeth Hultfeldt er på valg, modtager ikke genvalg  
     Hans Rødsgaard-Mathiesen er på valg, modtager genvalg  
     
     Valg af 2 suppleanter: 
     Poul Andersen er på valg, modtager genvalg   
     Lone Daugaard er på valg, modtager genvalg 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
     Revisor: 
     Arne Løvendahl er på valg, modtager ikke genvalg  
      
     Revisorsuppleant: 
     Poul Nielsen er på valg, modtager genvalg 
 
 8. Eventuelt 
 

 

 

REFERAT 

MØDEEMNE: Generalforsamling Nellemanns Haves Venner 

DATO og STED 14. februar 2017 i Manegen, Rådhuspladsen 3, Sæby  

REFERENT: Lisbeth Collin Hultfeldt 



Referat:  

Velkomst v. Hans Rødsgaard-Mathiesen 

 

Ad.1 Egon Pedersen valgt til dirigent.  

 

Ad.2. Formand Hans Rødsgaard-Mathiesen fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæftede bilag. 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.  I år er der også allerede sket meget for haven.  

Friluftsrådet har doneret 100.000 kr. til opførsel af bålhytte og 75.000 kr. til skolehaverne. Roblon Fonden  

har doneret 25.000 kr. til borde og bænke. Ligeledes har vi fra Hotel Viking fået til et sæt bord og bænke.   

Bestyrelsen har deltaget i møderne vedr. masterplanen for Sæby. Det har bestemt været en stor fordel for  

haven. Flere politikere har fået øjnene op for vores dejlige oase.  

 

Ad. 3 

Det fremlagte regnskab blev godkendt. Se vedhæftede regnskab. 

 

Ad. 4 

Indkommet forslag om at der udbetales 500 kr. i omkostningsgodtgørelse til bestyrelsesmøde.  Formanden 

takkede for forslaget og omsorgen. Bestyrelsen ser hellere at pengene bruges på alle de frivillige.  

Bestyrelsen mener derfor ikke, at de har behov for dette.  

Forslag blev trukket tilbage efter formandens orientering.  

 

Ad. 5. 

Bestyrelsens foreslår uændret kontingent.  

100 kr. personligt medlemskab 

300 kr. forening 

500 kr. forretning/virksomheder 

Blev vedtaget. 

 

Ad.6.  

Forslag fra bestyrelsen 

Hans Rødsgaard-Mathiesen – genvalgt 

Maj-Britt Stehr - valgt 

Suppleanter: 

Poul Andersen - genvalgt 

Lone Daugaard - genvalgt 



 

Ad. 7.  

Benny Sørensen valgt til revisor. 

Poul Nielsen - genvalgt til revisorsuppleant. 

 

Ad. 8 

Ingen emner. 

 

Derefter var der indlæg fra Anne Bak Rasmussen, Sæbygårdskolen om  

”Det første år med skolehaver i Nellemanns Have og udsigterne for 2017”  

 Det har været et fantastisk år for Anne og alle børnene, men uden de frivillige kræfter i haven havde dette 

 her projekt ikke kunne blive til noget. Fremover er der planer om faste emner på skoleskemaet om 

 aktiviteter i haven.   

 

Hans Rødsgaard-Mathiesen takkede af for en god aften, og tak til alle fremmødte, og tak til de  

afgåede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og velkommen til de nye. 

 

 

Godkendelse af referat:  Dato:  15.2.2017 

 

Signeret af     Signeret af 

Hans Rødsgaard Mathiasen    Egon Pedersen 

 

 

Formand Nellemanns Haves Venner   Dirigent 

 


