
Haveforeningen Grundet, Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle 

 

Nr. 14 Februar 2014 

Indkaldelse til generalforsamling  
Mandag den 24. Marts 2014. Klokken 19:00 

I Beboerhuset , Finlandsvej 104 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning  
4. Indkomne forslag.  

Revidering af vedtægter 
5. Godkendelse af budget.  
6. Valg af formand. (og kasserer) 

På valg: Preben Jepsen, genopstiller  
Ny kasserer vælges 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
På valg: Lotte Borup 

8. Valg af revisorer og suppleanter.  
På valg: Jan Halvorsen 
På valg: Aase Schjøsler 

9. Valg af vurderingsudvalg 
På valg: Erik Thomsen, genopstiller 
Ny kandidat: Ryan Borup 

10. Eventuelt 
 
Bestyrelsen 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
Regnskabet fremlægges til gennemsyn fra kl. 18:00 



www.hfgrundet.dk  

Formandens pen 

 
Januar 2014 har været den mørkeste januar i 42 år, så det er 
sikkert at alle glæder sig til forårets komme, og dermed komme i 
haverne. 
Bodil stormen i november satte også sit præg på enkelte huse i 
vores haveforening, og det har givet ekstra vinterarbejde for 
nogle. 
Vi har været nødsaget til at låse bommene med kæder, desværre 
er det ikke alle der husker at lukke efter sig, og da området er 
blødt udenfor stierne venter der noget arbejde med ar få jævnet 
jorden og sået græs for nogle af medlemmerne. 
Aktivitetskalenderen for 2014 er med i dette nyhedsbrev, og vi 
opfordrer medlemmerne til at deltage i aktiviteterne. 
Susanne Ottesen har meddelt bestyrelsen at hun ikke ønsker at 
fortsætte som kasserer. Regnskabet for 2013 er afslutte, så vi 
skal have valgt en ny kasserer på generalforsamlingen. 
Preben 

Bankskifte 

Vi har valgt at skifte fra Danske Bank til Den Jyske Sparekasse. 
Fremover skal alle indbetalinger foregå til: 
Den Jyske Sparekasse, Hedensted afd. 
8131—6581343122   
Husk at få rettet betalingen i dit pengeinstitut  



Regnskab 1/1—27/10.2013 

Regnskab 27/10 — 31/12.2013  

INDTÆGTER Haveleje mv 89696,99 

 Fælleshus 31778,00 

UDGIFTER Administration 1400,95 

 Møder 5400,00 

 Øvrige udgifter 18111,91 

 Kontingent og afgift 39738,24 

 Renter og gebyrer 19,53 

 RESULTAT 56801,36 

AKTIVER Kasse 95,50 

 Danske Bank 6086,93 

 Den Jyske Sparekasse 135000,00 

 Jubilæumsbog 36434,27 

 AKTIVER IALT 177616,70 

Regnskabsmapper 
kan besigtiges ved 
henvendelse til 
Preben 40131250. 
 
Hele regnskabet med 
bilag ligger til 
gennemsyn 1 time 
før 
generalforsamlingen 
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Aktivitetskalender 2014 
 
Marts    
24. Generalforsamling kl. 19.00 i beboerhuset på Finlandsvej 
??  Prøveåbning af vandet ( Se opslag i tavlen og hjemme siden) 
30. Standerhejsning i fælleshuset kl. 10,00 
     Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker. 
 
April     
13. Slå katten af tønden (se opslag i tavlen og på hjemme siden) 
23. Generalforsamling kredsen (Se opslag i tavlen og på hjemme 
siden)  
 
Maj 
17. Forårs komsammen i fælleshuset (Hvor de nye toiletter er klar) 
24. Fællesarbejde ( Se opslag i tavlen og på hjemme siden)  
 
Juni      
23. Sct. Hans Aften (nærmere følger) 
 
Juli  
06. Markedsdag i og omkring fælleshuset kl. 11,00 – 15,00  
 
August  
16. Grisefest (Info senere.) 
  
September       
27. Fællesarbejde ( Se opslag i tavlen og på hjemmesiden) 
28. Afslutning med guleærter og aspargessuppe kl. 14,00  

 

SMS SERVICE 

Få besked på SMS når foreningen har arrangementer eller andre informationer. 
Send en SMS til 40131250 med HFG SMS, eller skriv det i en mail til 

preben@webjep.dk 


