
Referat af ordinær generalforsamling, d. 17. april 2016
Formanden indledte med at byde velkommen og gik så over til punkt 1.
1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsens forslag, Thomas Kristensen blev enstemmigt valgt. Da ingen havde 
indsigelser, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
1.a. Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
1.b. Valg af stemmetællere
Bent Pedersen, Marianne Sørensen og ”Bamse” blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
Formanden spurgte med henvisning til den udsendte beretning, om der var spørgsmål eller 
bemærkninger til denne.
Helle, have nr. 13 spurgte, hvad den omtalte retssag vedrørte og Hella oplyste, at det var et
spørgsmål om overtrædelse af vedtægterne i forhold til sikkerhed og tryghed i foreningen.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
Dirigenten efterspurgte bemærkninger til det udleverede regnskab. Regnskabet blev 
vedtaget uden bemærkninger.
Der var følgende spørgsmål til budgettet for 2016:
Georg, have 108 spurgte, hvad der var sket med havens trailer, og Per svarede, at den var 
gået i stykker og ikke eksisterede mere.
Jane, have 70 spurgte, om der var sat nok penge af til anlægsudgifter, hvilket Per 
besvarede bekræftende.
Lise, have 62 ønskede, at regnskabet kunne udsendes før mødet, og Helle oplyste, at 
bestyrelsen arbejder på at få regnskab og budget færdigt så tidligt, at det kan sendes ud 
med dagsordenen.
Herefter blev budgettet for 2016 vedtaget.

4. Indkomne forslag
Forslaget fra bestyrelsen om, at tilslutning til eksisterende dræn skal forelægges skriftligt 
og godkendes af bestyrelsen blev vedtaget.
Forslaget fra have 71om præcisering af beboelsesregler mente dirigenten mere var 
formuleret som et spørgsmål end et forslag, der kunne sættes til afstemning. 
Formanden indledte med at forklare, at helårsbeboelse ikke er tilladt ifølge vore uændrede 
vedtægter, som kan ses på hjemmesiden. Det er dog fuldt lovligt at være i huset om 
vinteren, og bestyrelsen har ikke mulighed for at tjekke, hvor meget folk er i deres haver. 
Da man ikke lovligt kan bo i haven i vinterhalvåret, kan der heller ikke opkræves betaling 
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for den ulovlige beboelse. Formanden bemærkede yderligere med hensyn til de ekstra 
omkostninger, at der er lukket for vandet i vinterperioden. Han oplyste også, at det ikke er 
tilladt at leje sit hus ud, men at det er muligt at ansøge bestyrelsen om at måtte låne sit hus 
ud i en kortere periode.
Herefter var der en længere debat om vinterbeboere. 
Henriette, have 51mente ikke, man kan have 2 sæt regler – ét sæt nedskrevet, og det sæt, 
der handles efter.
Henning, have 81 gjorde opmærksom på, at det er haveforeningen, der har bevisbyrden og 
satte spørgsmålstegn ved, hvem der skal gå rundt og løfte dyner.
Annette, have 11 mente også, det er svært at gå rundt og se efter, når folk gerne må være i 
haven om vinteren.
Kredsformanden Bent oplyste, at helårsbeboelse er et generelt problem for alle 
haveforeninger, og at det er foreningerne, der skal dokumentere beboelsen, derefter sende 
en advarsel, og så er det ofte igen blevet forår, hvor alle kan bo i haven. Han gjorde 
opmærksom på, at helårsbeboelse er i strid med kolonihaveloven, så det er ikke noget, 
foreningerne kan vedtage er tilladt.
Else, have 2 mente, at det, at flere bor i haverne om vinteren kan skyldes, at det er blevet 
svært at få et sted at bo.
Henning, have 63 mente, at jo flere, der kommer i foreningen, jo færre indbrud er der.
Bestyrelsen opfordrede herefter alle til at overholde vedtægterne.
Der var et forslag fra Solveig, have 32 om at få mikrofon eller teleslynge i fælleshuset, da 
mange har problemer med at høre, hvad der bliver sagt.
Norma, have 8 anbefalede brug af mikrofon.   
Aksel, have 46 mente, at der på grund af loftet i fælleshuset er en dårlig akustik.
Formanden oplyste, at et nyt loft vil koste ca. 55.000 kr.
Tina, have 116 sagde som formand for kælderen, at de også i år vil give penge til 
fælleshuset, men at de endnu ikke har drøftet det på deres generalforsamling. Det er dog op
til bestyrelsen for haveforeningen at prioritere, hvad der er vigtigst at få lavet.
Herefter tilkendegav de tilstedeværende ved håndsoprækning deres tilslutning til, at 
bestyrelsen undersøger, hvilke muligheder der er for at optimere lydforholdene.
   
Forslaget fra Norma have 8 om at fritage folk over 75 for pligtarbejde blev nedstemt.
Per fra bestyrelsen, der står for arbejdsdagene fortalte, at der tages hensyn til, hvad den 
enkelte er i stand til at lave. Det er dog vigtigt at alle dukker op – om så det bare er for at 
drikke en kop kaffe sammen med de andre.
5. Valg af bestyrelse m.v. 
Som ny kasserer blev Helle Rejkjær, have 73 valgt.
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Som medlemmer af bestyrelsen blev valgt:
Hella Rahbek, have 45 og Stig Vinten, have 5.
Som bestyrelsessuppleanter blev valgt:
Annette Hansen, have 72 og Mai, have 102.
Som revisor blev Ina Nielsen, have 77 valgt.
Som revisorsuppleanter blev valgt:
Else, have 2 og Kristine, have 97.
Som vurderingsformand blev Flemming Grant, have 88 valgt.
6. Eventuelt.
Formanden takkede kælderen for den store hjælp til at gøre i stand i fælleshuset og oplyste,
at det om kort tid vil blive malet udvendigt.
Formanden overrakte herefter ærespræmien til have nr. 44 og derefter priserne for årets 3 
bedste haver i 2015. Have 33 fik 3. præmie, have 77 fik 2. præmie, og have 114 fik 1. 
præmien.
Formanden gav herefter en stor tak til dirigenten. 
Kredsformanden oplyste, at der kommer en ny havebedømmelse i juni måned, og at 
kredsen i år arrangerer en havetur for alle vindere af første- og andenpræmier den18. juni.
Per fortalte, hvad der skal ske i løbet af året – herunder, at vi vil leje en flismaskine, så vi 
kan genbruge alt det store træ, der lægges op på affaldspladsen. Vasketavlen er gjort klar 
til sæsonen, nøglerne ligger klar til brug. Der skal laves noget aqua-dræning i den ene ende
af P-pladsen, og vi er i dialog med kommunen om det. Per gav en stor tak til Bent og hans 
sjak for hjælpen med at udbedre stierne. Herefter opfordrede Per alle til at huske at lukke 
for stophanen, når der generelt lukkes for vandet, da der stadig sker uheld.
    
Henning, have 63 opfordrede bestyrelsen til at lempe for kravene til brug af haverne, da 
ikke alle er til blomster og grøntsager.
Tina, have 116 svarede, at det eneste krav er, at alt skal være vedligeholdt. Tina opfordrede
alle til at søge bestyrelsen om tilladelse, hvor det er påkrævet, før man sætter noget arbejde
i gang. Herefter takkede Tina for et godt samarbejde med bestyrelsen og oplyste, at hun ser
frem til flere hyggelige og konstruktive møder.
Peter Garde, have 65 spurgte om der var nyt vedr. krav om kloakering, hvilket der blev 
svaret nej til
Henriette, have 51 bad alle huske, at vi kun lejer jorden, og at vi derfor skal passe på den 
til de, der skal overtage den.
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Svend Åge, have 120 fandt det trist, at haveaffald ikke lægges, hvor det burde, og at det 
ikke kun er haveaffald, der smides på pladsen. Svend Åge mente, det kunne være en idé at 
give folk et kursus i, hvordan man gør. 
Per svarede, at vi er på rette vej, og at vi alle må hjælpe med at oplære til selvjustits. Ser 
man noget, der lægges forkert, er man velkommen til at sige det til Per.
Bent, have 75 sagde, at han havde været med til at rydde haveaffaldspladsen i mange år, og
at han synes, det er blevet bedre nu.
Marianne, have 90 spurgte, om der kan laves en genbrugsplads igen, og Per svarede, at det 
udartede sig til en ren losseplads.
Rosa, have 19 spurgte til byttecentralen bag fælleshuset, og Per svarede, at vi snart starter 
op på noget.
Jane, have 70 opfordrede folk til at bruge facebook-siden, hvor alt kan byttes.
Pernille, have 74 spurgte, om ikke der kan blive gjort noget ved legepladsen, og Per 
svarede, at det vil der blive gjort, ligesom Tutten også vil blive malet indvendig i år.
Lis, have 114 spurgte til medlemslisten på vores hjemmeside, og Stig oplyste, at den er 
fjernet af hensyn til medlemmernes sikkerhed.
Formanden takkede afslutningsvist alle, der har gjort noget ekstra i løbet af året.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Referat godkendt på bestyrelsesmøde d. 27. april 2016

    Formand: Danni Kivsmose  Kasserer: Helle Rejkjær
    
Bestyrelsesmedlemmer: Per Johansen Hanne Sørensen

Stig Vinten Sanne Engelhardt
    Referent: Hella Rahbek

    Dirigent: Thomas Kristensen
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