
Forslag fra medlemmer

Forslag til Generalforsamlingen I Kolonihaven afd. A  2023
Forslag 6.
Forslagsstiller: Torben Gundo Rasmussen Nordstien 18 Og Vurderingsudvalg

Emne: El Attest ved salg af kolonihavehus . Som dækkes af sælger . Indføres i vores ordensregler.

Motivation: Sikkerhed for at der ikke er ulovlige eller mangelfulde installationer i vores kolonihavehuse. Køber
og sælger skal ikke tage stilling er eventuelle efterfølgende tvister. Køber og sælger er bedre stillet. Klare
juridiske rettigheder for sælger og køber.

Process: Køber får udfærdiget en El-attest fra Autoriseret elektrikere i forbindels med salg eller overdragelse.
Eventuelle fejl og mangler udbedres. Vurderingsudvalget medtager eventuelle udbedringer som positiv
forbedringer på bygninger og sælger godtgørelse vedlagte faktura/kvittering med 100 % - nedskrivning efter
gældende takst.

Krav: El installationer skal være gældende i forhold til opførselsår på bygningerne.

Vedtages ved simpelt stemmeflertal.
_______________________________________________________________________________________

Forslag til Generalforsamlingen I Kolonihaven afd. A  2023
Forslag 7.
Forslagsstiller: Torben Gundo Rasmussen Nordstien 18

Emne: Købmands Bygning, at få taget stilling til om det gamle hus kan bruges eller det skal nedrives og der skal
bygges et nyt.

Renovere eller bygge et nyt hus. Nyt hus/gammelt hus på op til 50 m2, for at sikre bedre helhed i området, samt
bedre anvendelsens muligheder, som kunne være et mindre fælleshus/festlokale, med Cafe, læseområde og
siddepladser, udeområde med terrasse, borde og bænke, samt billard, bodega i baglokalet med udgang til
palmehave . Købmandshus , palmehaven med samme placering som nuværende bygning og område. Vi vil
kunne anvende nogle af køkkenudstyret fra det gamle køkken i fælleshuset.

Jeg kan forklare og lave tegninger når tiden kommer

Motivation: Få lavet en helhedsplan for fællespladsen.
Nedsættelse af er udvalg der arbejder med projektet  . Sammen med bestyrelsen. Lave en 3 års prioritering på
projektet .

Budget : kr 500.000,00 svarende til Kr.10.000,00 m2 ( Endeligt budget udregnes ved tilbudsinhendetelse)
Størrelse: 50 m2
Palmehaven: allerede godkendt budget på 50.000 kr. i forbindelse med GF 2022.
Indtægt: 500 kr. i leje indtægter pr udlejning.

Vedtages ved simpelt stemmeflertal.



_______________________________________________________________________________________

Forslag til Generalforsamlingen I Kolonihaven afd. A  2023
Forslag 8.
Forslagsstiller: Torben Gundo Rasmussen Nordstien 18

Emne : Forslag til nyt køkken og buffet område til Hovedhus/Fælleshus. Det gamle hus med  køkken/buffet
nedrives, dvs, det oprindelige fælleshus og tilbygningen. Nyt bygges og indrettes med start og planlægning af
projektet  i sæson 2023..

Motivation : Køkkenet og buffet området meget dårlig ergonomisk, det er slidt og utidssvarende i forhold en
ergonomisk arbejdsplads, størrelse og behov. Et nyt kan indrettes meget bedre ergonomisk og tidssvarende til
gavn for alle som bruger Fælleshuset og foreningens arrangementer.

Realisering : Det gamle køkken/Buffet hus på ca. 40 m2 nedrives. Et nyt hus med køkken og buffer område i
tilknytning til fælleshus på ca. 60m2 til 80 m2 etableres med tilhørende toilet faciliteter, tegnes og planlægges.

Der nedsættes / vælges  et udvalg: (bestyrelsen og havelejer repræsentanter på 5 personer) på
generalforsamlingen som for til opgave at etablere et nyt hus med køkken og buffet område enten som
selvbygger for hele huset eller et eller flere dele entreprise tilbud. Eller nøglefærdig entreprise.

Budgetoverslag: kr 600.000 - 800.000 kr svarende til kr. 10.000 - 15.000 pr/m2
Størrelse 60-80 m2
Indtægter: 1200 kr., weekendpris 2022, bør nok reguleres efter faktiske udgifter)
Årlig indtægt ud fra tidligere regnskaber 10-15.000 kr.

Vedtages ved simpelt stemmeflertal.

_______________________________________________________________________________________



Forslag til Generalforsamlingen I Kolonihaven afd. A  2023
Forslag 9.
Forslagsstiller: Illian Thor Gosbjørn, Højdestien 50

Emne: Indkøb af ny traktor.

Motivation: Der kan håntere flere opgaver end den nuværenden. Mulighed for Indkøb af ekstra udstyr til traktor
til yderligere opgaver er muligt. Den kan også trække en eventuel vejhøvl til vedligeholdelse af veje i fremtiden.
Ligeledes skal den anvendes til at skubbe haveaffald op i containerne, samt eventuelt feje og vedligeholde
brovej, affaldspladsen m.m. transport med foreningen trailer, vandvogn. Nyt køretøj med garanti og
serviceaftale.

Model: Solis 26,
Link: http://www.solis.dk/solis-26/

Økonomi: Finansieringen kan ske via indtægter for bod for manglende fælles arbejde samt den besparelse vi
kan opnå ved ikke at skulle bruge eksterne til at vedligeholde vores veje m.m. Ifølge de seneste regnskaber har
foreningen udsendt opkrævninger på 80-120.000 årligt for manglede deltagelse i fællesarbejde hos medlemmer.
Dette ser vi ikke blive mindre i de kommende år frem, da vi lige har hævet beløbet til det dobbelte.

Prisen: Alle priser er eks. moms.
Traktor: 72.500 kr.
Skovl: 7.700 kr.
Pallegaffel: 4.400 kr.
Kontravægt: 2.500 kr.
Ekstra udstyr kan tilkøbes løbende.
_______________________________________________________________________________________
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