
Kolonihaveforbundet Danmark 
Sommerhuskolonien Afdeling A 

                                                                             

Rødovre, den 01. juli 2021 
Til alle havelejere 

I henhold til vedtægternes § 9 indkalder bestyrelsen til 

Ordinær generalforsamling 
Lørdag d. 14. august 2021 kl. 10.00 

Islev skole 

Med følgende 
D A G S O R D E N: 

2019 
1. Valg af dirigent og referent for 2019 og 2020 
2. Valg af stemmetællere for 2019 og 2020 
3. Godkendelse af regnskab for 2019 

2020 + 2021 
4. Bestyrelsens beretning (2021) 
5. Godkendelse af årsregnskab 2020 
6. Forslag fra bestyrelsen 

a. Forslag til ændring af vedtægterne 
b. 5 årsplanen / vedligeholdelsesplan 
c. Forslag til forretningsorden 
d. Forslag til ordensbestemmelser 
e. Forslag til foretningsorden for bestyrelsen 
f. Forsalg til ændringer af økonomi reglement 
g. Ændringer af honorar for hverv  
h. Ændringer af honorar for bestyrelsen  
i. 2 nye hverv  
j. Regulering af haveleje 
k. Godkendelse af budget 2021 
l. Budget udkast 2022 

7. Indkomne forslag 
 
 
 
* Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 
mandag den 02. august 2021 kl. 12.00 og kan lægges i postkassen ved 
indgangen til kontoret eller sendes digitalt til bestyrelsen@afdelinga.dk 

mailto:bestyrelsen@afdelinga.dk


 
            

  
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Valg af formand for 1 år.  
KST. Anni Skyum modtager ikke genvalg 
Næstformand Jimmie Steinbeck, Solstien 32, stiller op som formand 

Valg af kasserer for 2 år.  
Kasserer Grethe Dehn, Bakkestien, genopstiller 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
Næstformand Jimmie Steinbeck, Solstien, genopstiller 
Henning Solvang, Bakkestien, blev valgt for 2 år i 2018, genopstiller. 
  
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 
Jan Vinther, blev valgt for 2 år i 2019, er udtrådt af bestyrelsen. 

Valg af 3 suppleanter for 1 år. 
Suppleanter træder først til i bestyrelsesarbejdet, når et medlem afgør før tid.  

Valg af intern revisor og 1 suppleant  

Valg af vurderingsudvalg, 4 medlemmer for 1 år 

Valg af Festudvalg 

Valg af øvrige klubber, f.eks bankospil, børneklubben, A-hyggen,  

Eventuelt


