Referat fra ekstraordinær generalforsamling.
Mandag den 1/8 2016
Moselund Haveforening, fælleshuset.
35 haver er repræsenteret.
Valg af dirigent:
Ole er valgt som dirigent.
Valg af referent:
Karen er valgt.
Ole opridser ”spillereglerne”. Det kan konstateres, at formalia vedr. indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling, er overholdt.
Valg af stemmetællere:
Benedikte 143
Thomas have 77
Annette have 10
Spørgsmål fra salen:
Hvorfor stemmer vi ikke om total rygeforbud her og nu?
Svar fra bestyrelsen: Det er ikke det det handler om, vi som bestyrelse stiller ikke det forslag.
Det forslag kan stilles til ordinær generalforsamling.
Pkt 1. Må der ryges til duer og dart?
Per have 57: Synes der må ryges til duer og dart, det vil være storsindet. Duer og dart har været her
lang tid. Specielt også fordi man må til private arrangementer.
Palle have 130: Vi har altid røget til duer og dart. Og der var ingen ændring i deltagerne, om man
måtte ryge eller ej. Et forbud tiltrak ikke andre.
Ole: Læser rygeloven højt. Er der servering gælder rygeloven, og vi stemmer således om, om vi
kollektivt ønsker at bryde rygeloven. Vi skal finde ud af, hvad vi bruger fælleshuset/lokaliteten til.
Daniel 44: Myndighederne er ligeglade. Hvis der ryges, så ryges der. Det skal vi forholde os til.
Ole: Måske skal vi stemme om lokaliteten i stedet for arrangementet.
Bjørn: Kan bestyrelsen bestemme disse ting? Vi stemmer om at bryde loven, skåret ind til benet?
Alle har vel ansvaret hvis bestyrelsen bestemmer noget.

Bo: Der er meget splid. Derfor har vi indkaldt til det her. Der er mange involverede. Denne
beslutning berører mange ikke kun bestyrelsen.
Per have 57: Opfordrer til, vi stemmer.
Ole ridser op. Fokuserer igen på lokalitet.

Der bliver stemt og talt stemmer op.
70 stemmer
67 stemmer afleveret
1 blank.
32 ja.
34 nej.
Bo: Taler om alternativer til rygerne.
Ole: Takker af. Generalforsamlingen er hermed slut.

