
 
 

 
               Ballerup, den 27. juli 2021 

 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard  
  
Dato og tid:  Tirsdag den 24. august 2021 kl. 18.30 
Lokation:  Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v. Re//vision v. Bent Lorenzen   
 
4. Valg af administrationsfirma – bestyrelsen indstiller: Kolonihaveforbundet 

 
5. Behandling af indkomne forslag  
 
6. Godkendelse af budget  

 
7. Valg af formand/kasserer jvf. § 10 stk. 3 
a) Valg af formand for 2 år: Inge Holtkøtter – villig til valg  
b) Valg af kasserer for 1 år: Annelise Egaa Hansen – villig til genvalg 
 
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer jvf. § 10 stk. 2  
 
Følgende kandidater stiller op til bestyrelsen:  
Jeanette Poulsen – villig til genvalg 
Steen Rejnegaard – villig til genvalg 
Henning Hansen – villig til genvalg 
Kirsten Hasman  
Rasmus Havsland  
Karen Busted Stengelshøj  
Merle Nordmann  
Jeppe Okkels  
 
NB! Der skal af ovenstående kandidater vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og tre 
bestyrelsesmedlemmer for 1 år, i henhold til vedtægternes § 10 stk. 2.  
 
Grundet Coronasituationen, hvor der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020, beder bestyrelsen om lov 
til at konstituere sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i forhold til hvem 
der bliver bestyrelsesmedlemmer for 2 år og hvem der bliver bestyrelsesmedlemmer for 1 år.  
      
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              (fortsættes på næste side) 



 
 
 
 
9. Valg af 2 suppleanter jvf. § 10. stk. 5 
 
Ingen aktuelle kandidater  
 
Bestyrelsen henstiller til at kandidater der ikke vælges til bestyrelsen, melder sig som kandidater til 
suppleantposterne.  
 
10. Valg af vurderingsudvalg for 1 år: 
 
Følgende kandidater stiller op til vurderingsudvalget:  
Frank H. Pedersen – villig til genvalg                           
Kim Espenhein Sørensen – villig til genvalg                
Henning Birch Hansen – villig til genvalg                        
Susanne Jeanette Wejp-Olsen – villig til genvalg 
 
Bestyrelsen henstiller til at endnu en kandidat melder sig  

 
11. Eventuelt 
 
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
dens afholdelse (senest ved udgangen af tirsdag den 10. august 2021).  
 
For at stille forslag skal den vedhæftede skabelon benyttes. Skabelonen findes også her:  
https://www.stuvehøjgaard.dk/generalforsamling  
 
Eventuelle forslag skal sammen med udfyldt skabelon sendes på e-mail: kontakt@stuvehoejgaard.dk 
 
Eventuelt indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.  
 
 
Fremmøde har ethvert medlem af Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard jvf. § 9 stk. 7.  
Hvert havelod har én stemme jvf § 9 stk. 8. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt jvf. § 9 stk. 9 
 
 
Vel mødt. 
 
 
Bestyrelsen  
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