Foreningen Dyrenes Mindegrave
Referat af generalforsamlingen
i
Foreningen Dyrenes Mindegrave,
lørdag 27. februar 2016, kl. 13.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent og referent.
Hans Zwisler blev valgt til dirigent. Mai-Britt Hedegaard blev valgt til referent.
2. Formandens beretning om foreningens arbejde.
Der er blevet opsat et tørkloset toiletskur på grunden. Toilettet er dog midlertidigt lukket på grund af
frostvejret.
Vi har haft en gartner i årets løb, som har lavet forefaldne arbejder på grunden, bl.a. beskæring af
hække m.v.
Haveredskaberne forsvinder ved at tyve klatrer over hegnet og stjæler redskaberne.
Det frivillige havearbejde har i 2015 desværre været sat på standby på grund af sygdom og familiære
problemer.
Foreningen er blevet medlem af Grundejerforeningen Skolevang.
Der er i årets løb foretaget 24 begravelser.
Vi er på nuværende tidspunkt 269 medlemmer af foreningen.
Det er svært at finde en billig gartner.
Kurt, et medlem af foreningen tilbød at donere nye haveredskaber. Han foreslog endvidere, at
foreningen burde indkøbe et skab til de nye redskaber, så vi undgår tyveri fremover. Skabet kunne
have samme lås som porten, så alle medlemmer kunne bruge redskaberne. Bestyrelsen vil arbejde
videre med forslaget.
Formandens årsberetning for 2015 blev herefter godkendt, med klapsalver fra medlemmerne i salen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2015 til godkendelse.
Der er desværre underskud i årets regnskab. Dette skyldes bl.a. vores indmeldelse i
grundejerforeningen, ekstra renovationsudgifter, indkøb af toiletskuret samt diverse reparationer på
dyregravpladsen.
Foreningen har meldt sig ind i grundejerforeningen, idet en del af vores grund ligger på privat vej,
som skal renoveres, brøndene repareres og snerydningen skal være i orden. På den baggrund var det
billigere at melde sig ind i grundejerforeningen, da vores del af udgifterne ellers vil blive endnu højere.
Vi har derfor skulle betale 10.000 kr. til en fælles vejfond, inklusive det årlige medlemskab af
grundejerforeningen.
Vi efterlyser stadig en frivillig gartner. Foreningen har modtaget 10.000 kr. i donation fra et medlem.
Dette beløb blev brugt til gartneren, som klippede hækkene.
Vi låner gratis mødelokaler i Tårnby Kommune til vores bestyrelsesmøder.
Det blev foreslået at lave en liste over frivillige, som vil hjælpe med at holde grunden og andre
arbejdsområder.
Christina meldte sig til at hjælpe med at lave foreningens hjemmeside mere professionel. Hun tager
kontakt til foreningens webmaster. Endvidere vil Christina også prøve at lave fundraising for
foreningen.
Kurt tilbød at donere nogle hækplanter.
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Det blev end videre diskuteret, om man kunne bede medlemmerne klippe hækkene omkring deres
egne dyregrave, men da det er et tungt arbejde og der skal være en vis ensartethed over hele
området, kan det ikke lade sig gøre.
Der udspandt sig herefter en diskussion om vedligeholdelse af gravene. Ikke alle grave er lige ”kønne
at kigge på”. Vi ønsker ikke at gravene ligner ”et tivoli”. Gravene skal se værdige ud.
Der blev henvist til § 5 i Ordensreglementet for dyregravpladsen.
Der bliver nedsat et haveudvalg, som vil arrangere en fælles arbejdsdag. Man kan ringe til foreningen,
hvis man gerne vil være med i dette udvalg, som Kurt og Christina vil stå for.
Der blev spurgt til, om der tidligere var søgt tilskud fra forskellige fonde, hvilket blev bekræftet. Man
opnåede 2.500 kr. i alt.
Kan man spørge kommunen om frivillig arbejdskraft f.eks. nyttejobs? Bestyrelsen har prøvet tidligere,
men det kom ikke noget ud af det.
De fremmødte godkendte herefter regnskabet. Regnskabet er ligeledes blevet godkendt af revisor.
4. Fastsættelse af kontingenter, honorar for gravning m.v. og vedtagelse af budget 2016.
Bestyrelsen foreslår uændret takster, kontingenter og honorarer. Kasseren forventer, at regnskabet
vil balancere for 2016.
Der blev spurgt til nødvendigheden af, at kasseren skriver kontingentbeløbene på de udsendte
girokort. Der blev drøftet fordele og ulemper. Kasseren tager forslaget til efterretning.
Budgetforslaget for 2016 blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formand Hans Zwisler ville alligevel ikke genopstille på grund af familiære årsager.
Kurt Helmand Jensen blev valgt til ny formand.
Sekretær Marianne Lohse, blev genvalgt til sekretær.
Hans Zwisler blev valgt til menigt medlem.
De 5 suppleanter blev alle genvalgt.
Annelise Larsen, Michael Madsen, Christina Neüendorff, Pia Sørensen og Janelie Bengtsson.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Mai-Britt Hedegaard blev genvalgt.
Revisorsuppleant Jarl Hildebrand blev ligeledes genvalgt.
7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Marianne Lohse fik ros for sit store engagement, fra de fremmødte deltagere på generalforsamlingen.
Ligeledes blev hun rost for den værdighed, hun udviser ved begravelsen af kæledyrene.
Det blev foreslået, at bestyrelsen arbejder med etik i det kommende år, således at gravene kan se
værdige ud.
Hækkene må heller ikke beskadiges af diverse udstyr, som læner sig op ad dem.
Der var herefter ikke flere af medlemmerne, som ønskede taletid og dirigenten afsluttede derfor
generalforsamlingen med, at takke de fremmødte for god ro og orden under mødet.
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Referant
Mai-Britt Hedegaard
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