
Generalforsamlingen konstateres indkaldt rettidigt og dermed lovlig1)

Christina B. Hatting valgt enstemmigti.

Valg af dirigent a

Birgitte, have 4 i.

Eva, have 9ii.

Valg af stemmeudvalg b

Godkendt uden kommentarer i.

Godkendelse af dagsorden c

Valg af dirigent og stemmeudvalg samt godkendelse af dagsorden 1.

De forladte haver som vi i det forgange år ikke har kunnet gøre noget 

ved. 

i.

Vi har fortsat en meget lang venteliste og solgt 7 haver i 2016ii.

Haveforeningen fylder 70 år i den kommende sæson iii.

Jacob laver et resume af den udsendte beretning med fokus på:a

Der er ingen kommentarer til bestyrelsens beretning som tages til efterretning 

af forsamlingen. 

b

Bestyrelsens beretning - se bilag 1 2.

Hans Peter gennemgår det udsendte regnskaba

Vi har i det forgangne år haft et markant mindreforbrug på bl.a. vedligehold 

der gør at vi kommer ud af året med et overskud på 102.560 kr. 

b

Foreningen har ved årets udgang en egenkapital på 679.165 kr. fordelt med 

en fri egenkapital på 428.369 kr. og henlæggelser til vandanlæg på 250.795 

kr.   

c

Regnskabet godkendes enstemmigt uden kommentarerd

Regnskab - se bilag 2 og 3 3.

Det præciseres at der er tale om at den samlede haveleje stiger med 

100 kr. årligt således at der samlet indbetales 600 kr. årligt til fornyelse 

af vandanlæg. 

i.

Havelejen vil dermed stige med 50 kr. ved april opkrævningen 2017ii.

Forslaget er vedtaget enstemmigt iii.

Opsparing til vandanlæg forøges med 100kr pr. år - forslag ved Bestyrelsen a

Tobias uddyber forslaget, han har søgt Tryg Fonden om at få sat den op. 

Marketenderen er meget indstillet på at få den sat op og vil gerne dække 

udgifter til strøm mv.

i.

Forslaget vedtaget enstemmigtii.

Forsamlingen er positivt stillet overfor at vi anskaffer en hjertestarter 

også på trods af at de andre haveforeninger vil være med. Dette kan 

dog ikke vedtages da det ikke har været stillet som forslag forud for 

generalforsamlingen. Det skal derfor tages op på en senere 

generalforsamling. 

iii.

Anskaffelse af hjertestarter i samarbejde med de 3 andre haveforeninger i 

området Vi foreslår at der anskaffes en hjertestarter sammen med de øvrige 

haveforeninger i området. Anskaffelsen er afhængig at de andre 

haveforeninger også vedtager anskaffelsen og at marketenderen er 

indforstået med at hjertestarteren placeres ved Marketenderen. 

Anskaffelsesprisen for hjertestarteren er 5.000 kr. pr. haveforening og de 

årlige driftsomkostninger ansås at udgøre 250 kr. pr. haveforening. 

b

Køb af fælles have til foreningens fælles interesser og hvilken type have 

stemmes om efterfølgende hvis der stemmes ja til en fælles have.

Anskaffelsen kan i begge forslag kan dækkes af den opsparede frie 

egenkapital som vi har i foreningen. Vedligehold af haven indgår i det årlige 

driftsbudget. Det vil således ikke være nødvendigt at ændre noget ved 

c

Indkomne forslag 4.
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Kasper og Jacob gennemgår forslaget med de tanker bestyrelsen 

har gjort på forhånd. 

1)

Haven kan evt. sælges hvis foreningen får behov for den likviditet 

der bindes i grunden eller hvis den nødvendige frivillige 

arbejdskraft til at holde haven ved lige ikke kan skaffes. 

2)

Det foreslåede budget dækker også det daglige vedligehold af haven evt. 
ved brug af frivillig arbejdskraft.

3)

Den nærmere brug af haven skal først lægges fast når det er besluttet om vi 
i foreningen vil have en sådan have. 

4)

Forslaget vedtages med: 53 for, 10 imod, 7 blanke og 4 der har undladt at 
stemme. 

5)

Årlig udgift pr. have 146 kr. som financierers over det normale 

budget uden forhøjelse af havelejen.

1)

Have model (Jem og fix) og vi skal hjælpe hinanden med at få det i 

gang:

Udgiften til købet af haven det første år fastsætte i budgettet til en 

værdig på max køb af grund og anlægs start til en samlet værdi på max 

45.000kr og fremadrettet 12.000 kr. til drift og opsparing til nye ting pr 

år. Justeres efter erfaringer i budgetterne fremover. 

i.

Årlig udgift pr. have 180 kr. som financierers over det normale 

budget uden forhøjelse af havelejen.  

1)

Der er 3 for forslag A, 56 for forslag B, 4 for både A + B, 4 blanke 

stemmer samt 7 der ikke har stemt. Bestyrelsen har herefter 

mandat fra generalforsamlingen for at købe en have og indrette 

den indenfor en økonomisk ramme på 85.000 kr.

2)

Have model (Delux) og vi kan nyde den fra starten af:

Udgiften til købet af haven det første år fastsætte i budgettet til en 

værdig på max køb af grund og anlægs start til en samlet værdi på max 

85.000kr og fremadrettet 12.000 kr. til drift og opsparing til nye ting pr 

år. Justeres efter erfaringer i budgetterne fremover.

ii.

driftsbudget. Det vil således ikke være nødvendigt at ændre noget ved 

havelejen 

– forslag ved Bestyrelsen 

Ændring af foreningens ordensregler.Punkt 1.8. G. Det er tilladt at have 

husdyr på besøg i haven ”Husdyrsgæst”. Husdyrsgæst defineres som et dyr 
der maksimalt opholder sig et døgn pr. uge i haven. Ellers skal man have en 
tilladelse jævnfør punkt 1.8.A. 

d

Jacob uddyber at det ikke er husdyr der er på besøg en enkelt nat, men 

husdyr der er faste i haven.

i.

Tilladelsen kan trækkes tilbage hvis der er behov.ii.

Forslaget vedtaget enstemmigt. Foreningens ordensregler udbygges hermed med 
punkt 1.8.G. samtidigt med at reglen om tilladelse til husdyrhold fremover 
håndhæves af bestyrelsen. 

iii.

- forslag ved Bestyrelsen  

Da vi er mindre en 2/3 af foreningens medlemmer tilstede skal 

ændringer i vedtægterne godkendes på to generalforsamlinger. Der 

kræves 2/3 flertal på begge generalforsamlinger.

i.

Hans Peter gennemgår de nye vedtægter og hvorledes disse adskiller sig 

fra de gamle. 

ii.

Vedtægtsændringerne vedtages enstemmigt. Bestyrelsen vil sikre at der 

indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor 

vedtægtsændringerne kan vedtages endeligt. Dette kræver at 2/3 af de 

afgivne stemmer på den ekstraordinære generalforsamling godkender 

vedtægtsændringerne.

iii.

Ændring af foreningens vedtægter. Vedtægtsændringerne anbefales af 

kolonihaveforbundet. En stor del af ændringerne er juridiske præciseringer af 

gældende praksis og få andre er nyheder. Se bilag 4 

e

Hans Peter gennemgår bestyrelsens budgetforslag. a

Godkendelse af budget for 2017 - se bilag 5 5.
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Hans Peter gennemgår bestyrelsens budgetforslag. a

Budgettet vedtages enstemmigtb

Hans Peter Nørgaard, genopstiller i.

Hans Peter genvælges.ii.

Kasserer for 2 år  a

Mette Rasmussen, genopstiller ikkei.

Helle Lemming vælgesii.

Bestyrelsesmedlem for 2 år b

Lars Javette Koefoed, genopstiller ikkei.

Lars, have 57 vælgesii.

Bestyrelsesmedlem for 2 år c

Tobias Kvist, genopstilleri.

Tobias genvælgesii.

Bestyrelsessuppleant for 1 år d

Helle Lemming, genopstilleri.

Mette Rasmussen vælges ii.

Bestyrelsessuppleant for 1 år e

Andreas L. Christensen, genopstilleri.

Andreas genvælges  ii.

Vurderingsudvalgsmedlem for 2 år f

Eva Tverskov, genopstiller, men flytter i 2018i.

Eva genvælgesii.

Suppleant for vurderingsudvalg for 1 år g

Kirsten Amby, genopstiller ikkei.

Christina B. Hatting opstiller og vælges.ii.

Suppleant for vurderingsudvalg for 1 år h

Christina B. Hatting, genopstilleri.

Christina genvælgesii.

Revisor for 2 år i

Preben Klitgaard, genopstilleri.

Preben genvælgesii.

Revisorsuppleant for 1 år j

Kristian L. Andersen, genopstilleri.

Kristian genvælgesii.

Revisorsuppleant for 1 år k

Valg 6.

Kasper, have 86i.

Jacob, have 30ii.

Tobias, have 70iii.

Andreas, have 23iv.

Britta, have 83v.

Grethe, have 84vi.

Nanna, have 9vii.

Tilkendegivelse af hvem der vil være med i arbejdsgruppen omkring 

fælleshave

a

Linda, have 711)

Christina, have 892)

Michelle, have 563)

Betinna, have 404)

Mette, have 705)

Trine have 866)

Christine, have 677)

Marie, have 308)

Udvalg:i.

Jubilæumsfest, tidspunktet fastsættes i samarbejde mellem udvalget og 

bestyrelsen 

b

Husk at få ringet til kommunen og bestille afhentning inden der stilles 

storskrald.

i.

Storskraldc

Evt.7.
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storskrald.
Generalforsamlingen henstiller til medlemmerne at de ringer til 

kommunen og bestiller storskrald hvis det ser ud til at det ikke allerede 
er sket. Man sætter en seddel på skraldet når man har bestilt storskrald.

ii.

Bestyrelsen kan ikke bestille rottefænger på medlemmernes vegne. Men 

hvis den enkelte havelejer ringer til kommunen og anmelder rotter 

kommer de ud gratis. Bestyrelsen kan ikke bestille på vegne af de døde 

haver. 

i.

Rotterd

Der afholdes græskarkonkurrence. Man kan købe frø af bestyrelsen hvor 

pengene går ubeskåret til præmie. Kasper sikre at annoncerer via opslag 

op på facebook.

i.

Navn på facebookgruppeii.

Græskarkonkurrence e

Mette vil gerne have hjælp til at sætte dem op. Ivan og Eva melder sig 

til at hjælpe Mette.

i.

Der sættes kort op på opslagstavler når skiltene kommer op.ii.

Stinavnef

Linda er vært for en bitter i drivhuset i have 71 efter vandåbningg

Kasper er i haven hele dagen til at hjælpe med vandskaderh
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