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Haveforeningen Frydenlund  
Referat 

Generalforsamling 2019 

Lørdag den 30. marts 2019 kl. 10.00 

Præstevangsvej 10, 8210 Århus V 

 

Fremmødte: 56 medlemmer som repræsenterer 42 haver 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og 
stemmeudvalg samt 
godkendelse af 
dagsorden 

 

a. Valg af dirigent 
Christina B. Hatting, have 89 

b. Valg af stemmeudvalg 
Janne og Karin 

c. Godkendelse af dagsorden 
Enstemmigt godkendt 

 
2. Bestyrelsens 

beretning  
v. Kathrine 

 

Det har været en ekstraordinær varm sommer og derfor er 
vandregningen blevet noget højere end budgetteret. 
 
Der er pt. omkring 100 på venteliste til en have i foreningen. Der er 
foretaget 7 havesalg i sidste sæson. 
 
De fire haveforeninger får monteret en hjertestarter med Marketenderiet 
Containere: sidste år fik vi en ekstraregning for plastikposer i en grøn 
container. Vær meget opmærksom på, at der ingen plastik kommer i 
den grønne container.  
 
Containerplanen er vedhæftet til dagsordenen. Der bliver evt. ændret på 
containerplanen grundet den forestående kloakering. 

 
3. Regnskab 2018 - se 

bilag 
v. Hans Peter 

 

Regnskabet blev fremlagt af Hans Peter.  
Foreningen har et overskud på 50.148. Dette skyldes måske særligt, at 
der ingen problemer har været med vandsystemet.  
 
Fælleshaven koster foreningen iflg. Hans Peters udregning 13.126 kr. 
pr. år inkl. alt 
 
Vi har haft en større afvigelse på vandforbruget i 2018. Forbruget har i 
2018 været dobbelt så højt som i 2017. 
 
Regnskabet godkendes enstemmigt 

 
4. Indkomne forslag 

 
a) Ændring af ordensreglernes pkt. 7.3 havevandringer 

For at rationalisere bestyrelsens arbejdsopgaver foreslås det, at den 
månedlige havevandring nedsættes til minimum 2 havevandringer i 
tidsrummet 1. april til 1. november, på tidspunkter så det passer 
med hækklipningen. 
Der foreslås følgende formulering: 
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” Bestyrelsen skal sørge for at der foretages havevandring, mindst 2 
gange om året i tiden 1. april til 31. oktober. Havevandringerne skal ske 
umiddelbart efter 15. juli og 15. september.” 
 
Ændringen af ordensreglerne blev enstemmigt vedtaget 
 

 
 b) Ændring af vedtægternes § 11, stk. 2 

 
Det foreslås at ordlyden ændres således at bestyrelsen kan bestå af 5 
til 7 medlemmer. Dette sker så der er mulighed for at få flere i 
bestyrelsen således at arbejdsmængden vil kunne fordeles på flere 
hænder. 
 
Bestyrelsens forslag. Der foreslås følgende formulering: 
”Bestyrelsen består af 5 til 7 personer, der vælges for en 2-årig periode. 
Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.  
1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.  
Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.” 
 
Bestyrelsen ønsker at gøre det mere attraktivt at være medlem af 
bestyrelsen, ved at åbne op for, at bestyrelsen kan bestå af mellem 5-7 
medlemmer. På den måde vil arbejdets omfang mindskes. 
 
Debat: Det påpeges, at det er problematisk med formuleringen 5-7, da 
man risikerer stemmelighed ved 6 medlemmer.  
Det foreslås, at der i stedet nedsættes udvalg, som bliver ansvarlige for 
specifikke områder. Bestyrelsen udtrykker bekymring for, at det er svært 
at få engageret  udvalgene. Bestyrelsen  oplever desuden, at mange 
opgaver skal varetages af medlemmer af bestyrelsen.  
 
Det foreslås, at formuleringen i forslaget ændres til, at bestyrelsen kan 
bestå af 5 eller 7 medlemmer, således der ikke opstår eventuelle 
problemer med stemmelighed.  
 
Afstemning om bestyrelsens forslag: 
21 stemmer for 
51 stemmer imod 
11 stemmer blankt 
 
Forslaget vedtages ikke 
 
c) Der stemmes om, hvorvidt formuleringen i vedtægterne i stedet skal 
ændres til:  
”Bestyrelsen består af 5 eller 7 personer, der vælges for en 2-årig 
periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og 
ulige år (...)" 
 
Afstemning: 
47 stemmer for 
33 stemmer imod 
0 stemmer blankt 
 
Da forslaget vedrører vedtægtsændringer kræves der at 2/3 af 
havelejerne er til stede ved generalforsamlingen og at 2/3 af de 
fremmødte stemmer for.  
Da der ikke var fremmødt 2/3 af havelejerne og da der kun var simpelt 
flertal (mindre end 2/3) for forslaget, kan forslaget ikke vedtages. 
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5. Orientering om 
kloakering  
v. Kasper 
 

Kasper orienterer om kloakering.  
Brønden bliver som udgangspunkt placeret 1 m. fra husets facade. Den 
24. april afholder Aarhus Kommune og entreprenøren Brd. Møller 
informationsmøde, hvor der orienteres om planerne for de enkelte 
haver. Alle opfordres til at deltage. Planen udsendes efterfølgende på 
mail. Husk at tilmeld dig til mødet ved at sende en mail til formand, 
Kathrine Vibe Christensen.  
Mere info om mødet kan ses i allerede udsendte mail. Brd. Møller vil 
under forløbet blive medlem af haveforeningens Facebook-gruppe, hvor 
de vil kunne besvare spørgsmål.  
 
Under forløbet er det vigtigt at følge anvisninger fra Brd. Møller. Vi skal 
særligt være opmærksomme på parkering.  
 
Brd. Møller er lydhøre overfor os, hvis vi har specifikke ønsker til 
kloakeringen.  
 
Vi har aftalt fælles finansiering for alle til og med brønden, der placeres 
ved huset. Alle tilslutninger fra brønden til huset er for egen regning. 
Alle kan frit vælge, hvilken entreprenør man ønsker at benytte. Det er 
muligt at forhøre sig hos Brd. Møller som kan udføre arbejdet.  
 
Alle er forpligtet til at blive tilsluttet. Der kan dog søges om dispensation 
ved Aarhus Kommune, hvor der dog skal angives en særlig grund til at 
undlade tilslutning - fx en have uden hus. 
Hør mere på mødet. 
 

6. Orientering om vand 
v. Kasper 

 

Kasper informerer om, at han og Hans Peter har været til møde med 
Brd. Møller om etablering af nyt vandsystem med en forhåbning om en 
besparelse ved at etablere nyt vandsystem i samme omgang som 
etablering af kloaksystem.  
 
Brd. Møller forelagde to muligheder: 
a) Det ene løsningsforslag var at hovedvandledningerne underbores 

ned i stierne samtidig med kloarkerne. Underboringen i stien giver 
en besparelse på 78.000 kr. incl. moms set i forhold til underboring 
øverst i haven (se forslag b). 
Der etableres vandbrønd i de enkelte haver lige inden for hækken. 
Løsningen indebærer at den enkelte have lejer (eller foreningen) 
står for selv at grave og installere vand på egen grund (i praksis 
betyder det at der skal graves fra forhækken og op til huset bagerst 
på grunden). 
Tilbuddet fra entreprenøren for at få vandet ind i haven ved hækken 
lød på 1.430.00 incl. moms. Hertil skal så lægges omkostninger for 
at føre vandledningen fra hækken op til huset i haven. 
 
 

b) Det andet løsningsforslag var at hovedvandledningen underbores 
ved hækkene bagerst, imellem haverne (der hvor vandledningerne 
ligger nu). Dette sker ved underboring når vandet er lukket for i år. 
Underboringen sker ved entreprenør Brdr. Møller A/S som garanter 
for at der under processen ikke beskadiges rør der ligger på tværs. 
(normalt vil en entreprenør ikke give en sådan garanti uden at 
kræve betaling herfor). Selve underboringen koster 503.000 kr. Vi 
skal selv indhente tilbud på at få lavet en brønd og tilslutning til 
hovedledningen. 
Totalt set bliver det en bedre løsning end løsning a) og fordelen ved 
denne løsning er, at vi kan få vandet ind i haverne der hvor det 
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kommer ind nu samt at det bliver skudt ind og rørene ikke skal 
graves fra forhækken op til huset (brønden skal dog graves). 
 

Når vi kender de endelige tal informerer vi ud, eller inviterer til møde. 

7. Orientering om 
fælleshus 
v. Linda 
 

Linda orienterer på vegne af fælleshavens udvalg om planer for 
fælleshaven i den kommende sæson (se vedhæftede fil for datoer for 
arrangementer i fælleshaven) 
 
Fælleshaven er have 28. Der bliver monteret en opslagstavle udenfor 
med information om arrangementer etc. Alle vil kunne benytte 
fælleshuset - også til private arrangementer. Nøglen findes i et 
nøgleskab foran døren. Koden er 8210.  
 
Der er arbejdsdag i fælleshaven den 25. maj. Alle opfordres til at give 
en hånd med.  
Der etableres legeredskaber til børn i haven bl.a. en trampolin. Der 
udtrykkes bekymring for sikkerheden ifm. denne, samt haveforeningens 
ansvar ved eventuelle ulykker. Dette bør undersøges. 
 

8. Orientering om 
havevandring 
v. Lars 
 

Lars informerer om, at hækken skal klippes to gange årligt.  
Havegangen skal altid holdes ren.  
Det er vigtigt at overholde disse forpligtelser iht. haveforeningens 
lejekontrakt med kommunen. Hvis en havelejer ikke lever op til disse 
forpligtelser efter 2 advarsler, kan bestyrelsen rekvirere en gartner på 
havelejerens regning. Kun hækken ud til Kirkestien må være 180 cm, da 
kommunen har givet dispensation herfor. De resterende skal være max. 
160 cm. Der er IKKE andre haver, end dem ved kirkestien der har 
dispensation. 
 

9. Orientering om 
ændring af 
havesalgsprocedure 
v. Kathrine 
 

For nuværende lejere: 
Når en lejer har afsendt sit ønske om havesalg, er det bindende.  
Havesalg vil blive foretaget 2 gange årligt - i maj og september.  
 
For ventelistepersoner: 
Det bliver op til personer på ventelisten at holde sig orienteret på 
hjemmesiden ifm. havesalg. Der bliver ikke længere udsendt invitation 
på mail. Til gengæld ved de, at de kun skal holde øje med to datoer. 
 

10. Orientering om 
ændring af 
ventelistepolitik 
v. Kathrine 
 

Ventelisten ajourføres løbende hele året. Når man betaler, kommer man 
på ventelisten og kan deltage i salgsdagene. 
 
Ventelisten offentliggøres kun én gang årligt på hjemmesiden. Det sker i 
løbet af april måned. 
 

11. Godkendelse af 
budget for 2018 
v. Hans Peter 
se bilag 
 

Hans Peter fremlagde budgettet  
Til orientering: Fra 2020 skal vi ifm. kloakeringen betale 
vandafledningsafgift. Dette betyder at vandudgiften bliver godt og vel 
dobbelt så stor som nu.  
Budgettet godkendes enstemmigt 
 

12. Valg 
 

Formand Kathrine ønskede at trække sig som formand midt i perioden. 
På generalforsamlingen trak hun sit ønske og bliver perioden ud. 
 
Kasserer for 2 år Hans Peter Nørgaard Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem for 2 år Hedi Andersen Valgt 
Bestyrelsesmedlem for 2 år Bettina Hansen  Valgt 
Bestyrelsessuppleant for 1 år Anna B. Frederiksen Valgt 
Bestyrelsessuppleant for 1 år Helle Lemming Valgt 
Vurderingsudv.medlem for 2 år Mathias Bislev Genvalgt 
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Vurderingsudvalgs supp. 1 år Christina B. Hatting Genvalgt 
Vurderingsudvalgs supp. 1 år Tobias Quist Valgt 
Revisor for 2 år Christina B. Hatting Genvalgt 
Revisorsuppleant for 1 år Preben Klitgaard Genvalgt 
Revisorsuppleant for 1 år Aksel Emborg Valgt 
 

13. Eventuelt Tobias gør opmærksom på, at vi bør holde farten nede på stierne. Der 
er mange børn i foreningen, som leger på vejene. 
 
Hvis du har en septiktank er det vigtigt at sikre den med låg. Tobias 
giver gerne en hånd med, hvis nogen har behov for hjælp til at lave et 
låg. 
 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

 

 

 

 

Dirigent  Referent  Formand 
Christina Bjerre 
Hatting 

 Trine Laura Overgård  Kathrine Vibe Christensen 

 

 

 

Oversigt over nuværende bestyrelse pr. marts 2019: 

 

 Navn Have nr. På valg 
næste gang 

Formand for 2 år Kathrine Vibe Christensen Have 73 2020 

Kasserer for 2 år Hans Peter Nørgaard Have 53 2021 

Bestyrelsesmedlem for 2 år Kasper Overgaard Hasle Have 86 2020 

Bestyrelsesmedlem for 2 år Hedi Andersen Have 37 2021 

Bestyrelsesmedlem for 2 år Bettina Hansen Have 40 2021 

Bestyrelsessuppleant for 1 år Anna B. Frederiksen  Have 85 2020 

Bestyrelsessuppleant for 1 år Helle Lemming Have 29 2020 

Vurderingsudvalgsmedlem for 2 år Mathias Bislev Have 74 2021 

Vurderingsudvalgsmedlem for 2 år Linda K. Larsen Have 71 2020 

Vurderingsudvalgsmedlem for 2 år Nanna Esmann Behrens Have 09 2020 

Suppleant for vurderingsudvalg for 1 år Christina B. Hatting Have 89 2020 

Suppleant for vurderingsudvalg for 1 år Tobias Quist Have 70 2020 

Revisor for 2 år Christina B. Hatting Have 89 2021 

Revisor for 2 år Stefan Grube Have 90 2020 

Revisorsuppleant for 1 år Preben Klitgaard Have 75 2020 

Revisorsuppleant for 1 år Aksel Emborg Have 33 2020 

 

 


