H/F Tornhøj
Referat af Extraordinær generalforsamling den 22.9.2012 i Tutten

Fremmøde: Der var repræsentanter fra 115 haver af foreningens 189.
Dirigent: Søren Jensen Højdevej blev valgt. SJ takkede for valget og startede med at spørge om det
var den samlede bestyrelse der stod bag indkaldelse, hvilket blev bekræftet.
Valg af stemmeudvalg: Karsten H28, Werner D22, Helle H33, Henrik C20
Bemyndigelse til at gå i gang med forprojekt af kloakering i H/F Tornhøj, dette vil beløbe sig til ca.
100.000 -150.000 kr.
Inden afstemningen, var der en livlig debat, hvor Formand Jørgen Risnæs og Søren Jensen (
foreløbig kloakklubmedlem) svarede på spørgsmål fra medlemmerne. Til medlemmer, der ikke
kunne være til stede – et lille udpluk:
Vi står overfor at skulle have forhandlet deklarationerne med Gladsaxe kommune;
forhandlingerne er foreløbigt sat i bero, men foreningerne i kredsen, der er hjemmehørende i
Gladsaxe, har været indkaldt til møde med embedsmænd, vedrørende kloakering af haverne i
Gladsaxe. Kommunen satser på der er kloakeret indenfor en kort årrække og vi satser på at have
30-årige lejeaftaler af jorden. Det er en forudsætning for at vi vil betale de store summer, der er
tale om, at vi kan have glæde af investeringerne i mange år. Det er også en forudsætning for at vi
kan gå til kreditforeninger/banker og bede om lån af den størrelse. Vi er altså nået dertil, hvor
kommunen beder om en projektbeskrivelse af hvordan det kan se ud. Derfor er vi nu kommet til
denne generalforsamling. Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at bruge ca. 150.000 til at et
ingeniørfirma kan lave en projektbeskrivelse (forprojekt).
På mødet med embedsmændene fra kommunen, blev det bl.a. fremført, at man ikke vil acceptere
de tilstande, man mener hersker i flere foreninger. Efter kommunens opfattelse, er der flere
steder, hvor man forurener med spildevand. Embedsmændene erindrede om, at de jo kan
besigtige haverne uden videre varsel.!
Derudover var der mange spørgsmål, der ikke havde direkte forbindelse med forprojekteringen.
Afstemning:
115 fremmødte er 230 stemmeberettigede. Der var således én have ( to stemmer), der stemte
imod og én have ( to stemmer) undlod at stemme.
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