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Ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2016

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Drøftelse af formen vedr. afholdelse af bestyrelsesmøder
3. Valg af formand. Nuværende formand modtager genvalg
4. Valg af Kasserer. Nuværende kasserer modtager genvalg
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Evan og Farhan modtager genvalg.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Forslag vedr. ris og ros kasse
8. Evt.

Claus bød de fremmødte velkommen og kunne konstatere at der var i alt 58 haver repræsenteret (inkl. de medlemmer som havde fuldmagter fra andre medlemmer)

Claus orienterede om, at da bestyrelsen ikke længere bestod af 5 medlemmer, havde det været nødvendigt at indkalde til ekstraordinært møde. Når hele bestyrelsen samtidig havde valgt at træde tilbage, skyldes det, at nogle medlemmer havde givet udtryk for utilfredshed med det bestyrelsesarbejde, som indtil videre var udført. 
I den periode hvor Solager har været uden bestyrelse, har tidligere bestyrelse dog varetaget de opgaver, som ikke kunne tilsidesættes. Claus orienterede herefter om, hvad bestyrelsesarbejde indebærer. Bestyrelsens primære opgave er, at arbejde inden for de rammer som fastsættes på foreningens generalforsamling, og som i øvrigt er fastsat i ordensreglerne, vedtægterne og forretningsordnen. Nogle medlemmer har givet udtryk for, at bestyrelsen ikke tog nok initiativer, Claus pointerede, at alle medlemmer er ansvarlige for initiativer i foreningen – alle kan til en hver tid stille forslag til ordinær generalforsamling om ønskelige projekter, og derudover står bestyrelsen til rådighed og kan kontaktes vedr. mindre initiativer som ikke kræver budgetgodkendelse. Claus opfordrede i øvrigt til arbejdsgrupper, da det ikke er realistisk at forvente, at bestyrelsen foruden den administrative drift af foreningen, også skal kunne fungere som tovholder på en række innovative projekter.

Punkt 1.
Claus bliv valgt som dirigent, Jette meldte sig som ordstyrer.
Jens, Aya og Kathrine blev valgt som stemmetællere.

Punkt 2.
Nogle medlemmer har udtrykt ønske om at bestyrelsesmøder gøres åbne, således at alle medlemmer kan deltage ved disse. 
Claus oplyste, at indtil videre har det været sådan, at alle medlemmer kunne møde op ½ time forud for et møde. Herefter har bestyrelsen siddet alene, og senest 8 dage efter et møde, har referatet været tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Claus fortalte, at denne mødestruktur har givet grobund for at bestyrelsesmedlemmerne har haft god mulighed for at lære hinanden at kende, idet bestyrelsesmøder ofte er startet med lidt mere privat snak, hvilket har medført et rart arbejdsmiljø til det videre bestyrelsesarbejde. 
Claus pointerede risikoen for nedenstående uhensigtsmæssigheder ved åbne bestyrelsesmøder.
	Bestyrelsen skal i højere grad tænke over hvordan de fremmødte tolker på det enkelte bestyrelsesmedlems kropssprog og sagte ord

Ting kan tages ud af kontekst, særligt hvis ikke hele bestyrelsesmødet overværes.
Bestyrelsen mister muligheden for internt at ”kunne føle hinanden på tænderne”
Flere fremmødte kan medføre væsentligt længere møder. 

Evan påpegede endvidere, at vi i foreningen har en forretningsorden som foreskriver hvorledes et bestyrelsesmøde skal afvikles. Derudover påpegede Evan, at der til tider afholdes akutte bestyrelsesmøder, hvilket vanskeliggøre muligheden for at kunne annoncere et bestyrelsesmøde. 

Herefter var der en længere debat om fordele og ulemper ved åbne bestyrelsesmøder.
Henrik have 110 påpegede, at han gerne så mere fyldige referater fra bestyrelsesmøderne.
Maria have 108 gav udtryk for, at vi som et alternativ til åbne bestyrelsesmøder, kunne indføre beboermøder, sådanne ville også kunne medføre mindre sladder i foreningen.
Nogle medlemmer gav udtryk for, at foreningens medlemmer burde have tillid til den bestyrelse som nu engang er valgt, og kunne således ikke se behovet for at skulle overvære bestyrelsen træffe beslutninger. Andre mente, at åbne bestyrelsesmøder kunne tilgodese den interesse vi alle har i foreningen.

Enden på debatten blev, at der blev nedsat et udvalgt, som skal lave et oplæg til næste års generalforsamling om strukturen på bestyrelsesmøder, herunder udarbejde evt. ændringsforslag til den nuværende forretningsorden. 

Udvalget medlemmer er:
Jens have 136
Leo have 89
Joshua have 100
Alma have 63
Crell have 65
Thea have 94
Kristina have 124

Punkt 3
Claus have 140 og Henrik have 110 stillede op til posten som formand. Begge præsenterede sig selv. 
Claus fik 55 stemmer, Henrik fik 2
Claus have 140 er således foreningens formand

Punkt 4
Stine have 93 og Teddy have 96 stillede op til posten som kasserer.
Da Teddy ikke var til stede, var der en afstemning om, hvorvidt man kan stille op til bestyrelsesposter uden selv at deltage i generalforsamlingen.
Der var flertal for at dette er i orden.
Stine præsenterede sig selv, og Birthe have 69 præsenterede Teddy.
Stine fik 51 stemmer og Teddy fik 5
Stine er således foreningens kasserer

Punkt 5
Nedenstående medlemmer stillede op til bestyrelsesmedlemmer. Alle præsenterede sig selv.
Crell have 65
Evan have 68
Birthe have 69
Farhan have 94
Joshua have 100
Maria have 108
Kristina have 124

Stemmer blev fordelt således: 

Birthe fik 3 stemmer
Crell fik 22 stemmer
Farhan fik 24 stemmer
Kristina fik 26 stemmer
Maria fik 29 stemmer
Evan fik 30 stemmer
Joshua fik 31 stemmer

Punkt 6
En række medlemmer stillede op som bestyrelsessuppleanter. Foreningens vedtægter foreskriver intet om hvor mange suppleanter der kan være, og derfor blev alle valgt ind. 
Suppleanterne er stemt ind i følgende rækkefølge

	suppleant Farhan have 94


	suppleant Kristina  have124


	suppleant Thea have 66


	suppleant Anni have 126


	suppleant Jess have 72


	suppleant Crell have 65


	suppleant Aya have 129


	suppleant Kathrine have 101


	suppleant Bilal have 133


Henrik have 110 blev valgt som revisorsupleant

Punkt 7
Jeanet have 79 havde stillet forslag om evt. etablering af en ris/ros kasse. Det blev besluttet, at det udvalg som skal se på udformningen af bestyrelsesmøder også skal tale om opsættelse af en evt. ris/ros kasse.

Det blev nævnt, at der er en del Bjørnekløer i have 144. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal varetage bekæmpelsen af disse. Forud herfor kontaktes medlemmet i have 144, med henblik på tilladelse til at å ind på grunden.
Gruppen består af 
Jeanet Have 79
Bilal have133
Farhan have 94
Alama have 63
Mads have 146
Evan have 68

Claus takkede herefter for en god generalforsamling




