
Haveforeningen Frydenlund 
Fenrisvej – 8210 Århus V 

  frydenlundhf@gmail.com 

 

Haveforeningen Frydenlund 
 
Referat fra generalforsamling den 28. marts 2015 kl. 10.00 i selskabslokalerne 

Præstevangsvej 10,  Hasle. Fremmødt var 37 medlemmer som repræsenterede 30 
haver. 
 

1a: Valg af dirigent 
- Karin Nielsen, Have 10 

1b: Valg af stemmeudvalg 
- Christian Andersen, Have 91 
- Michel Prat, Have 50 

1c: Godkendelse af dagsorden 
- Der er ingen indvendinger til dagsordnen 

 
2: Bestyrelsens beretning 

- Der spørges til hvornår man dels truer og dels skrider til handling i forhold til 
ophævelse af lejemålet som følge af misligholdte haver. Bestyrelsen 
beskæftiger sig kun med det vi er forpligtiget til i forhold til kommunen dvs. 

ukrudt på havegangen og hækhøjden. Vi beskæftiger os ikke med hvordan 
haverne ser ud indenfor hækken 

- Beretningen godkendes uden videre spørgsmål 
 
3: Regnskab 

- Regnskabet er godkendt og revisorpåtenget.  
- Gennemgang af resultatopgørelse 

o Vi har ikke fået renoveret gangene og derfor et mindreforbrug på 63.441 
kr. på dette  

o Der er et kraftigt merforbrug på vand, udgifterne til dette fluktuerer og 

kan ikke styres, der gøres derfor ikke mere i forhold til dette 
o Spørgsmål omkring telefonpenge og kørsel som går til at dække de 

udgifter som bestyrelsen har i forbindelse med brug af egen telefon, bil 
mv som bruges i bestyrelsesarbejdet 

o Den foreningsmæssige værdi  er i år sat til 3.800 kr. Og har dermed nået 

maksimum jf. Beslutning på generalforsamling i marts 2014 
- Vi laver fortsat en opsparing for at få nye vandrør og har med udgangen af 

2014 en opsparing på 165.500 kr.  
- Regnskabet godkendes enstemmigt 

  

4: Indkomne forslag 
- Bestyrelsen foreslår afskaffelse af container til blandet af 

o Argumenter for at afskaffe containeren til det blandede affald: 
▪ Der er andre end foreningens medlemmer der anvender 

containeren 
▪ Det er meget bekosteligt at have den 
▪ Den bliver brugt til ting der er ikke skal i den som fx byggeaffald  

o Argumenter for at beholde den: 
▪ Storskrald står ofte og flyder i gaderne og vil også komme til dette 

i foreningen  
▪ Det er en fin solidarisk ordning som gavner alle i foreningen  
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- Det foreslås at der under evt. debateres om der skal laves en ordning hvor man 
i foreningen går sammen om at bestille storskrald nogle gange om året som 

erstatning for containeren med blandet affald  
- Byggeaffald må ikke på nogen måde komme i hverken container til blandet 

affald eller storskrald 
- Der er ikke noget der forhindre medlemmerne i at hjælpe hinanden med at 

komme af med affald  
- Forslaget er godkendt med 44 stemmer for, 15 stemmer imod og 1 blank 

  
5: Godkendelse af budget for 2015 

- Gennemgang af budgettet for 2015  
- Spørgsmål: 

o Forsikre vi it-udstyr  
▪ Nej det kan ikke betale sig 

o Vand er budgetteret højt  
▪ Dette skyldes at vi har fået en aconto-betaling der er relativt høj. 

Det stigende vandforbrug kan også tilskrives at der er flere 

medlemmer der bor i haverne i sommeren. 
o Vedligehold af havegange, skulle vi ikke afsætte nogle penge til at få 

kigget lidt på havegangene der er meget slidte på nuværende tidspunkt 
▪ Vi arbejder på at vi får lavet en midlertidig løsning, men den store 

løsning kommer til at vente til vi skal have gravet ud til kloak og 

vandrør 
o Containerne til renovation er for små og få og kunne vi evt. Anvende 

noget af det vi har sparet på den blandede container til at få flere 
containere til renovation 

▪ Vi arbejder på at få en fælles ordning blandt de 4 foreninger 
- Budgettet for 2015 er vedtaget enstemmigt 

  

6: Valg 
- Kasseren for 2 år 

o Hans Peter Nørgaard, have 53, er genvalgt enstemmigt 
- Bestyrelsesmedlem for 2 år  

o Mette Rasmussen, have 21, er genvalgt enstemmigt 
- Bestyrelsessuppleant for 1 år 

o Kasper Halse Laursen, have 86, er valgt enstemmigt 
- Bestyrelsessuppleant for 1 år 

o Michel Pratt, have 50, er genvalgt enstemmigt 
- Vurderingsmedlem for 2 år 

o Andreas L. Christensen, have 23, er genvalgt enstemmigt 
- Suppleant for vurderingsudvalg for 1 år 

o Nanna Esmann Berenhs, have 9, er valgt enstemmigt 
- Suppleant for vurderingsudvalg for 1 år 

o Kirsten Amby, have 32, er valgt enstemmigt 
- Revisor for 2 år 

o Christina B. Hatting, have 89, er genvalgt enstemmigt 
- Revisorsuppleant for 1 år 

o Jannie Kjøngerskov, have 27, er valgt enstemmigt 
- Revisorsuppleant for 1 år 

o Preben Klitgaard, have 75, er valgt enstemmigt 
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7: Eventuelt 
- Man er velkommen til at komme og få en lille en til halsen i Lindas drivhus 
- Kommunikation: 

o Vi er nede på at sende fysisk brev ud til 6 medlemmer. Fremover vil vi kun 
sende breve ud til dem i forbindelse med generalforsamling. Alt anden 

information bliver sendt ud på mail. Vi vil også nedprioriterer 
opslagstavlerne. 

o Abelone vil gerne stå for at renovere opslagstavlerne og hjælpe med til at 
sætte ting op på tavlerne 

- Husdyr: 
o Kirsten vil gerne have høns, i vores aftale med kommunen er der lavet en 

dispensation der giver bestyrelsen mulighed for at have hund og kat mv.  
- Marketenderiet: 

o Fællesforeningen ligger i forhandling med en der gerne vil overtage 
marketenderiet. 

- Giftfri haveforening: 
o Der er blevet sprøjtet med roundup på parkeringspladsen, det er 

tilsyneladende bestyrelsen i Solvangen der har bestilt firmaet der har 
lavet. Vi tager kontakt med bestyrelsen i solvangen og hører hvad der er 
op og ned på sagen. 

- Storskraldordning: 
o Der kommer ikke nogen fælles løsning til storskraldsproblematikken. 

- Parkering forbudt: 
o Der er på enkelte steder på asfaltsvejen sat parkering forbudt skilte op. 

Dette skyldes at der i Oldhøjen har været behov for at få en ambulance 
ind et sted hvor det ikke har kunnet lade sig gøre   

 

 
 

 
Formand    Dirigent    Sekretær  
 

 
 

 
Linda K. Larsen   Karin Nielsen   Lars Koefoed 
 

Eventuelle indsigelser til referatet skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. april 

2015 


