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Referat af Haveforeningen Moselunds Generalforsamling srndag den 3, april 2022

s) Beswrelsens beretninE:
Afgeende formand Annette, have 10, fortelhr kort, da det lkke er len8e siden sidste
generalforsamling byder wlkommen til bade gamle og nye. Trods Corona har Duer & DaG

Bordtennis, samt Premiehave + Premiefest og Moselund Festival kunnet lade si8 grre: En stor tak
til de medlemmer, der bruger tid pe at arrangere det.

I august 2021 blev den langste generalforsamling i HF Moselunds historie afholdt, og en

ekstraordinar generalforsamling blev aftroldt i oktober, hrcr udtrldte bestyrelsesmedlemmer
genindtrldte i bestyrelsen.

8€styrelse! oplevcr, at fler€ og flerc medlemmcr bruger en herd tone til dam og til hlnanden - og
henstiller til, at man kommunikerer i god ro og orden.

Annette genopstiller ikke, og siger tak efter fum lr som formand for HF Moselund.

@rs}r,rearhperCdlct dt

6l Foreninsens resnskab:
Kasser€r Jorn, have 34, fremla8ger regnskabe! og har svaret p! spgrgsmll inden
generalforsamlingen, som er tilsendt ham pl mail. Derudover svares der pl spgrgsmal pa stedet.

Det forste er orrr honorarernes sammensetnin$ Storskraldsbestyrerne far 1.000 kr. hver, de to
pladsmand fiftOO kr. hver. Husbestyreren fdr 4.800 kr. Formanden og kassereren flr hver 4800 kr.
og de owige bestyrels€smedlemmer 36fi) kr. hver. Derudover flr hwrt bestyrelsesmedlem 1650
kr. hver december for bl.a. telefon og reprasentation. Tallene har varet de samme i de ir, som
Jorn har varet med i bestyrelsen.

Det fremhaves i salen, at det er et stort arbejde, for sedanne smapenge, og at man kan kigge i
referaterne fra tidligere generalforsamlinger, for at finde ud af, hvorn6r belobene blev andret.

Oer stilles spgrgsmal til aktivitetsudvalgenes regnskaber, hvis slutstatusser indglr i for€ningens
regnskab. Det foreslis, at de lkke figurerer iforeningens regnskab, men blot stlr under
kassebeholdnlngen. Bestyrelsen vil kigge p5, om regnskabet skal rettes.

ir
Det aftenger dog ogsi /et senere punkt, hvor bestyrelsen foresllr at lave et aktivitetsudvalg: For
det har eksisteret tidligere, og har varet hovedudvalget, hvorfra Duer og Dart, Bordtennis med
videre hrrte under - og faktisk er aktivitetsudvalget aldrig blevet nedlagt, st der er penge til
rtdighed, og ogsl stadig, formeh i hvert fald, foreningsmedlemmer valgt ind.

Hvis aktivitetsudvalget igen skalvare hovedudvalg skal det ogsa genovervejes, om det er her, man
finder penge til at for eksempel kobe et nyt bordtennisbord til Bordtennls.

I forhold til Duer og Darts begransede overckud, skyldes det en stor donation til Moselund Festival.

Side 2 af Ul



Referat af Hayeforeningen Moselunds Generalforsamling srndag den 3. april 2022

Hvad angar trailerordningen, er mange penge er geet til reparationer. Der henstilles fra dirigenten
til, at et forslag pe naste generalforsamling om at nedl:egge trailerordningen, vil vere vejen at ge,
hvis det ikke langere er en fordelagtig ordning for foreningen, Muligvis stlr Hanne, have 83, stadig
som ejer af en trailer fra sin tidligere post som kasserer - det kigger hun og bestyrelsen p6, sA det
kan blive endret,

Bestyrelsen har ikke udsendt en version af regnskabet, som er underskrevet af revisorerne, men
den kan man se i sin fosiske form hos JOrn.

Bestyrelsen har brugt meget tid pa at indkrave haveleje i lr, og mangler stadig at modtage
haveleje fra nogle. Da ventelisten er lan& vil den prakis, der tidligere har var€t, og ogse har veret
i er, med at give to advarsler, blive andret, sa man fremadrettet ryger ud, hvis ikke man har betalt
- sedan som det st6r i reglerne. Et bestyrelsesmedlem fortaller, at bestyrelsen ikke vil have det
ansvar, at skulle lagge ud med foreningens penge for de medlemmer, der ikke betaler, og det
praciseres, at det ikke er et mel at smide folk ud, men et mAl at lose problemet. En mulighed er
ogse at g, tilbage til pBsrbetaling.

Foreningens rcgnfub er gdkendt

7l lndkomne forslas

'om 
navnt pd furcte side, blev der ved generallorsamlingen byttet rundtpd punk 7 og punf:. I ift.

den udsendte dogsorden, sdledes ot indkomne forclog kommer 16r budgettet.

FORSIAG NR. 1:

Thomas Krage, have 45, forteller, at forslaget gik pe, at det skal vare tilladt at have en

anden type hek - ikke p6, at vi skulle lave det i et stort hu& eller pa foreningens regning.

Kommentarer fra salen:

Tiornehak vokser godt i mosejord, derfor har disse hekke stlet sl lange.

Foreningen bekoster nye hakplanter, da det er foreningen, der ejer hekkene.

Det kan tage tid at fl visse typer hak til at vokse.

Det ser panere ud, ner det er ensartede hekke.

Tjgrnehekle giver punkterede rykeldak og ,mme hundepoter. Men;
Man kan lagge en presenning ud, nAr man klipper hak, og fange tjornene.

a

Atstemning v. hfindsoprekning, AfgOrel*: Fotsbget et nedstcrnt

Side 3 af 13



Referat ef Haveforeningen Moselunds Generalforsamling sondag den 3, april 2022

b. FORSIAG NR.2:
Annika, have 25, har undersogt om man kunne fe et nemt, godt, automatisk bomsystem
ved Jernaldervej tilen rimelig pris, sd man kan komme nemt ud og ind af foreningen om
vinteren. Det kan man, isar hvis vi sefu laver gravearbejdet. Bommen kan lAses op via en
telefonapp.

Bestyrelsen har ogsi undersogt priser pl elektriske bomsystemer, med bomme, der kan
programmeres til at lukke automatlsk.
Desuden vil der skulle betales for at tilslutte bommene til et elskab.
Der er et pe Bymosevej, hvor vi kan sluttes til for 1362 kr. plus moms.
P6 jernaldervej vil det krat/e et nyt skab til over 2O.OO0 kr. plus moms.

Kommentarer fra salen:

Et overordnet sp6rgsm6l er, om vi overhovedet skal have ebent for bilkOrsel om vinteren,
da den ,gede trafik giver flere huller ivejene, og et elkabel er blevet spaltet denne vinter

Tidligere var bommene kun lbne Cn weekend per mlned vinteren over.

Vejene skal budgetteres hvert er, hvis bommene er ibne.

En nabo til pi Hjortemosevej, hvor bommen til har veret ullst de sidste per vintre, har
varet meget generet af den ogede bilkorsel.

Det er ikke alle, der lukkede bommen efter sig nlr de var kort igennem.

En nogleordning ville blive besvarligt og tidskravende.

Rednin$koretojer skal kuane komrne ind om vinteren, da det er tilladt at vare i haverne
fra kl. 7 til kl. 21 - det star i loven, at de skal kunne lbne bommen, eller at en l6st bom ikke
ml have en lls, der er kraftigere, end at man kan klippe den over med en boltsaks.

Nogle mener, den ulaste bom pA Hjortemosevej var en proveordning - bestyrelsen siger, at
ordningen blev vedtaget permanent pa sidste generalforsamling.

SktftliE alstczlltnlng: Summeseddel nummer l,
Afugrclse: W loder dd btbliv? sorn det et t dog.

TRE MULIGE SVAR (udover blanke stemmer):
1: Automatisk losning: 23 stemmer
2: Ny manuel losning: 30 stemmer
3: Vi lader det forblive som det er i dag: 4g stemmer
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Referat af Haveforeningen Moselunds Generalforsamling sandag den 3. apnl2O2Z

c. FORSLAG NR.3ar
Thomas, have 77, praciserer, at fallesarbejdet er en del af vedtegterne, og sfledes kan
fallesarbejdet kun andres eller fjernes ved en vedtegtsendring p6 generalforsamlingen,
som er den overste myndighed.

Bestyrelsen har ikke desto mindre endret praksis for fallesarbejdet - med den
begrundelse, at det har varet svert at muliggore en generalforcamlin& og alts6 fa
fallesarbejdet pA dagsordenen her, pga. Coronarestrilcionerne.

Kommentarer fra salen:

Burde man overhovedet skulle kunne stemme om det her?

Sllrrltlig olstemnlog: Sftmmexddel nummet 2.
Afgrrclse: W gdr tilbage tll den vedtegtsbestem@ type lallesarbeEe

Vi g6r tilbage til den vedtegtsbestemte type fellesarbejde: 61 stemmer
Vi forbliver ved den nye prakis: 39 stemmer
Blanke stemmer: 2

d. FORSLAG NR.3b:

Thomas, have 77, laser op af forretningsordenen. Under g7, stAider, at den, der laver et
forslag skal vare den forste til at tale om et emne. Seledes burde bestyrelsen ikke lave

indstillinger til de indkomne forslag og sende dem ud sammen med dagsordenen til en
generalforsamling; Det vil kunne p6virke generalforsamlingen.

Kommentarer fra salen:

Det er en god demokratisk skik, at en bestyrelse forud for en generalforsamling diskuterer
et forslag, og kommer frem til en felles holdninS til forslaget.

Det ville dog vere rart netop at hore om bestyrelsens forskellige holdnin8er, og nuancerne

i en respons.

Der har varet et tilfelde, hvor bestyrelsen indstillede til, at man stemte nej til en legeplads

- men se stemte alle i bestyrelsen ja til generalforsamlingen

Stemningen pe en generalforsamling kan gore, at bestyrelsen andrer holdning til noget.

Et bestyrelsesmedlem forteller, at de har tenkt rigtig meget over ordlyden denne gang, s6

det ikke langere er en anbefalinS, sedan som det har varet tidliSere.

Andre kommentarer: Man vil dog stadig nemt kunne hinte til noget, som bestyrelse.

Maske en id6: At sende indstillingerne ud efterfolgende?
En undren: Om indstillingerne er redig6rbare?
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Referat af HaveforeninSen Moselunds Generalforsamling sondag den 3. april 2022

Skrlwg olstemnlng: Stemmcscddel nummer 3,

Afgirrebe: Eestyrchen m0 gcme lovc lndstilllngen

Dem, der onsker et forbud mod bestyrelsens indstilling: 30 stemmer

Dem, der onsker at bestyrelsen fortsat kan lave indstillinger: 58 stemmer

Blanke stemmer: 2

FORSLAG NR. 3c:

Thomas, have 77, foresl5r at vi nedlagger storskraldsordningen - for kan det svare sig

6konomisk, og er det tidssvarende? Storskraldshuset er ved at brase sammen.

Kommentarer fra salen:

Man kan ikke fl hentet storskrald i en haveforeninS som person, kun som forening, sl
eneste alternativ er selv at kore ud med det pl genbrugspladsen.

Storskraldshuset e r nadvendigl,, fot at man kan gl i la pl storskraldsdage med dldi6 vejr,

ntr der ikke lige er noget at tage imod eller sortere.

I'FD
lndsamlingrfl,falleshuset vil ikke kunne lade sig Bore.

Bestyrelsen har undersoSt, hvad et nyt storskraldshus koster: Under 10.000 kr.

Der er et socialt aspekt i storskraldsdagene.

Det er metet forskellitt, hyor meget storskrald, der kommer.

Det er fedt for medlemmer uden bil at have mulighed for det.

Alstemnlng v. handsqrak ng.
Atlttelse: tu sloget et ncdstemt - storskmldfitdnlngen Ubcimrldes

f. FORSI.AG NR. 3d:

Thomas, have 77, pointerer, at det er vigtigt at bestyrelsen spgrger foreningen om
endringer, og foresllr at lave en konkurrence om at komme med den bedste id6 til,
hvordan parkeringspladserne skal se ud fremover - og ellers, at plante barbuske for max.
10.00O kr. p6 parkeringspladsen, hvor hybenbuske er blevet udskiftet med sten.

e
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Referat af Haveforeningen Moselunds Generalforsamling s'ndag den 3' april 2022

Thomas vil selv stl for beplantningen i sl fald' Georg, have 79' vil hjelpe'

Bestyrelsen opfordrer til, at man tenker pA arbeidsmengden ved driften af de andringer'

der foretages. Derfor kom ideen med sten'

Kommentarer fra salen:

vi har radyr, vi har nattergale. Dem vil vi gerne bevare, og de har brugfor gront'

Frr3t - skriftfig afltemnitg om konkurretrce: stemmeseddel nummer tl"

AftrT€lse: Der ,nsk6 ikke en konkurrencc

JA, hvis man onsker konkunencen, tl4 stemmer

NU, hvis man ikke onsker konkurrencen, 49 stemmer

Blanke stemmer: 3

Ugyldige stemmer: 3

htzlat - sk tilt, olst t t rW ottt f'?tfuske: Stenw|,.,5ddel num'mt 5'

Algsrclse: furslaga cr vcdugct: IEr slol plonw bzrbuskc

For berbuske: 69 stemmer

lmod berbuske; 39 stemmer

8. FORSLAG NR.4:

Allan, have 7+, beskriver muligheden for at ga udenom ventelisten' ved at kobe en have'

som inSen pa ventelisten vil have, for sl strak at h/tte med en anden - som sl selger den

uonri"i" i.r". o"rfor bor det ikke vare muliSt at bytte have' Alternativt' hvis man gerne

mA bytte have, kunne man lave en karensperiode' si man skal have haft have i for

eksempel to eller fire Ar, for man mA bytte have'

Kommentarer fra salen:

Et havebyt giver mening ifi tilfelde, for ekempel hvis den ene har et voksenhus' og den

anden etbornehus, og den med voksenhuset lige har flet born'

Bestyrelsen informerer om, at haveme skal vurderes' og differencen betales ifrn' havebyt'

s5 det er ikke et sptrgsrnll om man kan tjene penge via et havebyt' men om man kan

undgl ventelisten.

Alstemntng v, lrtnd,oPrehtfu'
in nbr rootogn er vdtoget - det skol lkke vere mubt at bytte hoY''
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Referat af Haveforeningen Moselunds Generalforsamling sondag den 3, april 2022

h. FORSLAG NR.5:
Karin, have 42, foreslar at vi laver et byttebogskab ved Felleshuset. Det vil koste ca. 500 kr.

Xommentarer fra salen:

God ld6!

AtfrnnlngY.N@a#ntuV.
Algltel*: Fordaga s wdugst

FORSLAG NR. 6 UOGIf, pA oplordtfirg rto lotsbgsdlbr Kodn

j. FORSIAG NR.7:
Karin, have 42, pointerer, at det ster i vedtagterne, at vi skal holde forstykket helt ud fll
midten af vejen, sl mlske kunne man lave en konkunence om premievejg og ikke kun
premiehaver. Pl den mlde ville man kunne lave mere samarbejde og fallesskab.
I det indsendte forslag ster der, at hekken skal holdes pl 160 cm., men da Moselund har
dispensation til hakke pi 180 cm., andres forslaget til dette.

Kommentarer fra salen:

Hjomegrundene har rigeligt med arb€jde, bare med at holde det nogenlunde rent under
hrkken, se det kan blive meget ekstraarbejde,

Der er nogle huse, hvor det kan vare s\rart at ste sammen om at lave en premievej, fordi
det ikke er alle, der bruger haverne lige ofte.

Skal der vare konsekvenser for ikke at vere med?

Det ser fint ud med gras i midten.

At*mnlng u Mndryr*t,'/j Afglrcl*: Fu*gct.r ncdsPJm|-

K. FORSIAG NR.8:
Erik, have S4/bestyrelsen, fortaller, at bestyrelsen har taget kontakt til per Lindskov, som i
sin tid lagde grus pl vejene, per Lindskov har veret ude at kiggg hvor vi trenger til at fa
kort mere p5, og han foreslar knust beton. Grunden til, at der ikke er lavet veje den seneste
tid er, at hvis forslaget vcdtagcs, skal han helst kunne se, lwor hullernc er. Vi bliver ikke fri
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Referat af Haveforeningen Moselunds Generalforsamling sgndag den 3. april 2022

for at skrabe, men det bliver meget nemmere, og det kommer til at koste cirka 34.000 kr.
Johan Srrensen har ogse givet tilbud, men har ikke veret ude at kigge pe vejene.

Kommentarer fra salen:
Hvorfor ikke vente til efter kloakeringen, hvor det hele alligevel skal graves op?

Bestyrelsen fortaller, at der stadig intet nyt er om kloakeringen. De har skrevet til
myndigheden ved Aarhus Kommune, som ikke har niet at ware; Til info kan det fortalles,
at et EU-direkiv giver dispensation til 2028.

Det er fint med lobende vedligeholdelse, fordi sl er vejene sl ringe, sl hastigheden ikke
kommer for hgjt op.

Vejene er ekstra dlrlige nu pga. der har varet mere tung transport ind gennem foreningen
denne vinter

Hvis vejene repareres med knust beton, kommer det til at st ve, ner det bliver tort

Sktiltltg olstemnlng: St mmcscddcl nummet O.

Alg)relse: Forclagct er vedtdget

Ja til at bruge 34.000 kr. pi at f6 repareret veje: S1 stemmer
Nej til ikke at fa repareret veje for 34.000 kr.: 42 stemmer
Blanke stemmer: 5

I. FORSLAG NR.9:

Bestyrelsen foresl5r at kgbe have 106, som ligger bag falleshuset, og lave legeplads der.
Den e ig indtagt vil frafalde, men det ville blive en god, central placering.
LeSepladsen vil ogsl kunne ligge i skellet til mosen ved p Vest, eller pa trailerparkeringen
ved Hjortemosevej. Legepladsen vil vare kategoriseret som offentlig, fordi mange kan
benytte den - det har ikke noget at grre med, om den ligger ved en gade eller er l6st af.

Kommentarer fra salen:

Ventelisten vil lide under, at haven ikke kommer til salg.

At laSge legepladsen i falleshusets have er tidligere blevet stemt imod.

Tidligere var det ikke muligt at fl lw af kredsen og kommunen at nedlagge en have, nAr
der var store ventelister, men det er set i andre haveforeninger, at man har feet tilladelse.

Malene, bestyrelsen, forteller desuden, at vi selv vil kunne grave en sandkasse, men det er
ikke muligt selv at bygge f.ek. et legetlrn, da der er mange regler om vinkler, faldhojde
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Referat af Haveforeningen Moselunds Generalforsamling srndag den 3. april 2022

m.v. Det er rigtig dyrt med en lqeplads, 100.0OO er langtfra nok, sa at kobe 6n storlegesag
ad gangen er en mulighed. Og en legeplads skal tiekkes fire gange i lrbet af aret, hvilket
ogsl koster penge, og internt hver uge, for synlige mangler m.v.

Det vil blive fra foreningens opsparin& at pengene til legepladsen kommer.
Ahs6 vil vi ikke have de penge til kloakeringen af foreningen,
Der er ikke blevet undersogt, om man kan soge fonde.

Legepladsudvalget synes ikke, at hverken trailerparkeringen eller vestskellet er optimale
placeringer - og i vestskellet er der myg, og jorden vil skulle vendes med noget mere
stabil! og dette koster ogsl.

Skrtfilig olstemning: Stenmeseddel nummer 7,
Atgrtzlse: Forsloget.r nedstemf-

Ja til at kobe have 106: 38 stemmer
Nei til at kobe have 1(E: 50 stemmer

m. FORSI.AG NR. 10:

Malene, bestyrelsen, forEeller, at bestyrelsen ikke vidste, at der-var et aktivitetsudvalg.
Derfor foreslog de, at lave et - for de gerne vil, at der kommer et aktivt aktivitetsudvalg,
iser nu der ikke lengere er restriktioner; Helst med ti medlemmer, som sorger for, dels at,
i begyndelsen af et lr, planlagge, dels at afvikle aktiviteter pl skift, som tovholdere p6

specifi kke arrangementer.

Kommentarer fra salen:

For tre-fire sesoner siden var der fallesspisning hver sidste torsdag i meneden, og det ville
vere dejligt at fe sadan noget igen.

Der er et generationsskifte at holde for oje - krafterne er brugt op hos de aeldre, sA nu skal
de unge pi banen.

Egentlig kunne man jo bare genoplive det aktivitetsudval& der blev valgt i 2017.
Og fOr aktMetsudvalget, yar der et festudvalg, der lavede en plan allerede i slutningen af
aret inden, for hvad der skulle ske aret efter,

A$temalrry v, hdndsopralo trg. Afultcl*: Forshget q yedtoget:

Der nedsettes et nyt aktivitetsudvalg, som fusionerer med det gamle.
Fire stykker er klar, og ger til Martin C., have 139/bestyrelsen efter generalforsamlingen.
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Referat af Haveforeningen Moselunds Generalforsamling srndag den 3. april 2022

n. FORSTAG NR. 11:

Mortht C, trow 7:I9/bc5tyrel!r,n lotatte4 ot @get ttakkes:
Morten Thomsen har i en pause pl dagens generalforsamling meldt sig til at lave en
hjemmeside. Da vil koste 1700 kr. arligt Bestyrelsen opfordrer til, at man skriver til dem,
hvls man har ideer tll, hvad der skal vere p6 hjemmeslden,

B) ForeninEens budset
Kasserer JOrn, have 34, fortaller, at budgettet er udsendt sammen m€d regnskabet.
xonsekvenseme af de vedtagne forslag i punh 7 pl dagens generalforsamlin& grr at budgett€t skal

opdateres,

Der er et enkelt spgrgsmal fra salen om posten til hakplanter.

Forcnlr'8,ens br&ct er gd*codt

e) Valc af formand
Annette fortsatter ikke.

Stemmeseddel nr, 8 )
Erik, have 54: 51 stemmer
Malene: 37 stemmer

Erlh lnve il, cr lvb*lufu noy.lorEnhrgs nW lompad.

101 Valq af to beswrelsesmedlemmer
Et punk med wlg al bestyrelsesmedlemmer skydes ind og bllver tll punk 7O - sdledes er de

loEende punker hvet isat et pun}tr. langere nede.

Stemmeseddel nr, 9 ,
Ren6, have 132: 43 stemmer

Malene: 36 stemmer
Blanke stemmer: 15

Rct e,rrof,c 7!n,Irffict| ,€'ly,Ellpn.

11) Vals af to suppleanter
Malene

Martin Palm

lngcn adrc stllhr op, st trgge cr wlgt.
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Referat af Haveforeningen Moselunds Generalforsamling stndag den 3. april 2022

12) Vale af to revisorer
Majbrit, have 21

Kristine, 151

lngen ard,E stttler op, sl bggc cr wlgt.

13) Valg af to revisorsuDDleanter
Annettg hav€ 10

Dorthe, have 160

lagen ondt'. sttllcr op rt bcggc er valgt.

t4l Valq af 6t medlem til vurderinssudvalcet
Annlko,lwn 25, er genwlgL
Jrm og Jan fortsetter.

rs) Vals af to suooleanter til vurderinrsudvaleet
Ma|dn ol fiybr?frn cr td,gge gcnvolgt

16) Orienterine om kloakerins ved Erik
Er givet ved punkt 7) k. - FORS|AG NR. 8: At der er skrevet til kommunen, og intet svar kommet.

L7l Orien t€rins om le ladseo ved Malene
Er klaret ved punkt 7) l. - at en legeplads er dyr, og at legepladsudvalget fortsetter arbejdet.

181 Eventuelt

MADEN Vl SNAKKER TtL HTNANDEN pA M har talt pant tit hinanden til denne

Seneralforsamlin& men det er ikke OK at bue af den nyvalgte formand.

b. LBE AF FEIIESHUSET: Man ml nu leje felleshuset alle weekender. I reglerne stlr der, at
kl. 22 skal vinduerne lukkes, og kl. 24 skal festen slutte: Sl hermed en opfordring fra de
omkringliggende haver til, at de regler bliver overholdt.

c. FELLESH USETS TII-STAND: En opfordring til atgore ordentlitt rent efter sig selv, blde nlr
man lejer, og nlr man har varet med til at afirikle aktiviteter.

a-
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d. INFO OM VUFEST.

Haveme fra og med 64 til og m€d 81 holder vejfest den 14. mai, og alle er velkomne efter
de indledende manArrer.

PREMIEFEST

Forhabentlitt bllver det aktivitetsudvalget, som afholder pramiefest i tr, da nye krafter
beh6ves.

f. TAK TIL DEM. DER TAI(KER AF OG TAK TIL DEM. DER HAR HJUPI,ET

Tak til Kasper, der var dirigent. Kom geme igen neste lr.
Tak til revisorerne. Tak tilAnnette for mange gode !r som formand.
Erik vil fortsatte konsensus i haveforeningen, ner han tager over pe formandsposten.

Erik, formand Kasper,

e
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