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Haveforeningen Frydenlund  

Referat af Generalforsamling, lørdag den 24. marts 2018, Tamperdalsvej 1, kælderen. 

8210 Århus V 

 

Fremmødte: 26 medlemmer som repræsenterer 25 haver 

 

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg samt godkendelse af dagsorden 

a. Valg af dirigent 

Lars Lunde, have 57 blev enstemmigt valgt 

b. Valg af stemmeudvalg 

Michel Prat, have 50 og Janne Kjøngerskov, have 27 

c. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev enstemmigt godkendt 

 

2. Bestyrelsens beretning - se bilag 1 

Beretningen blev fremlagt og der blev besvaret spørgsmål.  

Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning. 

 

3. Regnskab - se bilag 2  

Regnskabet blev fremlagt og der blev besvaret spørgsmål.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 

a) Forslag om valg af kloakløsning: 

Vores forening skal kloakeres i 2020. I den forbindelse skal der stemmes om 

vores forenings valg af kloakløsning.  

Der skal vælges mellem nedenstående løsninger. Kloakeringen er 

obligatorisk og vi kan vælge mellem de to opstillede forslag og ikke andet.  

Ekstra Info fra kommunen: (For etape I og II har alle, bortset fra 2 mindre 

haveforeninger valgt en løsning til sokkel altså model 2). 

1. Model ”kun hovedledning med brønd ved hæk” 

2. Model ”stikledning med brønd ved sokkel”.  Denne model peger 

bestyrelsen på 

Der kan stemmens 1 eller 2 til dette punkt. 

Opstillet af bestyrelsen. 

Forslaget blev fremlagt og diskuteret.  

Forslaget blev vedtaget med 50 stemmer for og 2 imod 

 

b) Forslag om indbetaling af bidrag til kloak: 

I forbindelse med kloakeringen i 2020 skal der opkræves ydelse på systemet 

til kommunen. Ydelserne på systemet sker over 30 år og første afdrag 

forfalder allerede primo 2020. 

For at kunne betale første afdrag i 2020 bliver vi nødt til allerede i 2019 at 

opkræve ydelserne. 
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Foreningen gives bemyndigelse til at opkræve de nødvendige beløb fra og 

med 1. januar 2019. 

Der kan stemmes ja eller nej til dette punkt. 

Opstillet af bestyrelsen. 

Forslaget blev forklaret og der blev besvaret spørgsmål. Erfaringer fra 

andre haveforeninger er, at beløbet bliver på ca. 300-400 kr. pr. måned. 

Beløbet opkræves to gange årligt. 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt med 52 stemmer for. 

 

c) Forslag til etabling af nyt vandanlæg: 

Det foreslås at der i forbindelse med den forestående kloakering etableres et 

nyt vandanlæg. I den forbindelse skal der optages et lån. Projektet er i 

størrelsesorden 1,0 til 1,6 mil kr. hvortil der optages et lån fra 500.000 kr. og 

op til projektsummen. De 500.000 kr. har vi dels fra vores vandopsparing og 

dels fra ikke brugte midler på vores driftskonto. 

Der stemmes om at give bestyrelsen ret til at hjemtage lån og gennemføre 

projektet sammen med kloakeringen af foreningen. Så vi på den måde sikrer 

mindst og kortest mulig gene og opgravninger i haveforeningen.  

Vi har foretaget en forespørgsel i banken mht. lån af ca. 600.000 kr. Hvis vi 

kan nøjes med et lån af denne størrelse vil den årlige ydelse pr. have være 

ca. 600 kr. pr. have. Dette svarer til hvad hver have indbetaler til 

vandopsparing. Der vil formentlig ikke skulle indbetales yderligere beløb. 

Der kan stemmens JA eller NEJ til dette punkt. 

I henhold til vedtægternes §10, stk. 13 kræver dette forslags vedtagelse 

kvalificeret flertal. 

Opstillet af bestyrelsen. 

Forslaget blev fremlagt og der blev besvaret spørgsmål.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 52 stemmer for. 

 

5. Godkendelse af budget for 2018 - se bilag 3 

Budgettet blev fremlagt og der blev besvaret spørgsmål. Der var enighed om at 

pileurten på skrænten ud mod Fenrisvej skal bekæmpes, da det er en invasiv plante. 

Hækken mod vendepladsen skal beskæres kraftigt og hegnet skal fjernes (hvis det 

senere viser sig at der bliver et problem med scootere som kører ned af skrænten 

skal der etableres et nyt hegn). 

Budgettet blev godkendt enstemmigt med 52 stemmer for.  

  

6. Valg 

a. Formand for 2 år Jacob Østergaard Genopstiller ikke 

b. Bestyrelsesmedlem for 2 år Kasper Lauersen Genopstiller 

c. Bestyrelsessuppleant for 1 år Tobias Kvist Genopstiller ikke 

d. Bestyrelsessuppleant for 1 år Mette Rasmussen Genopstiller ikke 

e. Vurderingsudvalgsmedlem for 2 år Nanna Esmann Behrens Genopstiller  

f. Vurderingsudvalgsmedlem for 2 år Linda K. Larsen Genopstiller 

g. Vurderingsudvalgsmedlem for 1 år Andreas Genopstiller ikke 

h. Suppleant for vurderingsudvalg for 1 år Christina B. Hatting Genopstiller 

i. Suppleant for vurderingsudvalg for 1 år Eva Tverskov Genopstiller ikke 
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j. Revisor for 2 år Stefan Grube Genopstiller 

k. Revisorsuppleant for 1 år Preben Klitgaard Genopstiller 

l. Revisorsuppleant for 1 år Kristian L. Andersen Genopstiller 

 

 

Der blev foretaget valg og den nye bestyrelse ser derefter således ud: 

 Navn Have nr. På valg 
næste gang 

Formand for 2 år Kathrine Vibe Christensen Have 73 2020 

Bestyrelsesmedlem for 2 år Kasper Lauersen have 86 2020 

Bestyrelsesmedlem for 2 år Hans Peter Nørgaard Have 53 2019 

Bestyrelsesmedlem for 2 år Lars Lunde Have 57 2019 

Bestyrelsesmedlem for 2 år Helle Lemming Have 29 2019 

Bestyrelsessuppleant for 1 år Bettina Hansen Have 40 2019 

Bestyrelsessuppleant for 1 år Kristian Lebech Andersen Have 91 2019 

Vurderingsudvalgsmedlem for 
2 år 

Nanna Esmann Behrens Have 9 2020 

Vurderingsudvalgsmedlem for 
2 år 

Linda K. Larsen Have 71 2020 

Vurderingsudvalgsmedlem for 
1 år 

Mathias Bislev Have 74 2019 

Suppleant for 
vurderingsudvalg for 1 år 

Christina B. Hatting Have 89 2019 

Suppleant for 
vurderingsudvalg for 1 år 

Maja Thorning Kristensen Have 95 2019 

Revisor for 2 år Stefan Grube Have 90 2020 

Revisorsuppleant for 1 år Preben Klitgaard Have 75 2019 

Revisorsuppleant for 1 år Kristian Lebech Andersen Have 91 2019 

 

 

7. Evt. 

Der var ikke noget til punktet 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

 

 

 

 

Dirigent  Referent  Formand 
Lars Lunde  Hans Peter Nørgaard  Kathrine Vibe Christensen 

 


