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Haveforeningen Frydenlund  
Referat fra Generalforsamling 2020 

Lørdag den 22. august kl. 10.00 
Fælleshaven, have 28, udendørs 

 
Fremmødte: 33 medlemmer som repræsenterer 29haver 
Her finder du vedtægterne: https://hffrydenlund.dk/om-foreningen/vedtaegter/ 

 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent og 
stemmeudvalg samt 
godkendelse af 
dagsorden 

a) Dirigent Linda Kloster Larsen Have 71 
b) Stemmeudvalg: Hedi Have 27 og Lene Have 34 
c) Dagsordenen godkendes 

2. Bestyrelsens beretning  
v. formand Kathrine 

Bestyrelsen har inden generalforsamlingen fremsendt en skriftlig 
beretning. 
 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen 
 

3. Regnskab 2019 
v. kasserer Hans Peter 

Hans Peter gennemgår regnskabet for 2019 
Generalforsamlingen har ingen spørgsmål til regnskabet og 
regnskabet godkendes. 
 
Årets resultat, overskud 52.237 kr. 
 
Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål til regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Orientering om 
kloakering  
v. Kasper 
 

Kasper orientering om forløbet med kloakering. Kloakering er 
kommunens projekt. Haveforeningen Frydenlund har ikke været 
inddraget i processen omkring planlægning af kloakeringen. 
Bestyrelsen har ikke haft mulighed for at deltage i byggemøde. 
Bestyrelsen blev først inddraget, da der skulle være 
mangelgennemgang. Det viser sig at i næsten 50% af haverne er 
brøndene ikke etableret i den korrekte dybde. Det er entreprenør 
Peter Hinnerup, der har stået for den opgave. Arbejdet med at 
reetablere haverne var også meget mangelfuldt. Til denne opgave 
blev der hyret et andet gartnerfirma, selvom opgaven oprindeligt 
var Peter Hinnerups. 
 
På generalforsamlingen bliver der spurgt, hvordan vi skal forholde 
os, hvis der på et senere tidspunkt opdages fejl og mangler ift. 
kloak arbejdet. Kasper orienterer at det har bestyrelsen også 
spurgt ind til.  
Han uddyber, at der er lavet kvalitetssikring af hovedledningerne, 
som ligger ud i stierne. Bestyrelsen har undersøgt om der kommer 
kvalitetssikring af kloakering i haverne, og det gør der ikke.  

https://hffrydenlund.dk/om-foreningen/vedtaegter/
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Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan foreningen kan 
sikre, at det kloakarbejde, der er i haverne har den rette kvalitet. 
Bestyrelsen har talt om at lave en stikprøvekontrol, for på den 
måde at undersøge kvaliteten af kloakeringen i haverne 
 
Kasper orienterede om at der er 5års reklamation ret på arbejdet 
 
Have 30 spørger om det er muligt at gå med, når der laves 
stikprøver, så man kan blive klædt på til at lave egenkontrol. 
Bestyrelsen uddyber, at de ikke vurderer, at det er muligt at lave 
egenkontrol, da det kræver specialudstyr. Kontrollen udføres med 
kamera. 
 
Have 21 siger, at hun har haft besøg af en der har tjekket hendes 
brønd. Kasper uddyber, at det er ham som har tjekket brøndenes 
dybde, og som også har lavet en grad af kvalitetssikring ifht 
brøndenes dybde. Ikke resten af kloakeringsarbejdet 
 
Have 32 har oplevet kun at få en håndskrevet regning. Hun spørger 
om andre har samme oplevelse. Enkelte har samme problem. Flere 
bekræfter, at de har modtaget elektronisk faktura, dog har flere 
oplevet, at fakturaen ikke er udspecificeret. 
 
Have 21 har oplevet at det er meget vanskeligt at komme i kontakt 
med entreprenør Peter Hinnerup 
 
I forhold til stierne i haveforeningen er reetablering ikke 
tilfredsstillende. Kasper orienterer om, at bestyrelsen har haft 
kontakt til Henning Skårup fra Århus kommune, hvor de arbejder 
på, at få et forlig omkring en tilfredsstillende løsning. 
 

5. Orientering om 
vandanlæg v. Kasper 

 

Kasper orienterer om status på udskiftning af vandanlæg 
 
På generalforsamlingen 2019 blev det besluttet, at bestyrelsen 
skulle arbejde på at få nyt vandsystem samtidig med kloakering. 
Bestyrelsen besluttede dog ikke at gøre det, da etableringen af de 
to ting sideløbende, ville besværliggøre overblik over hvilke 
entreprenør, der har forvoldt hvad i haverne. 
 

• Der er indhentet tilbud 

• Den forventede etableringsperiode er november 2020 – marts 
2021 

• Hovedledningerne skydes ind bagerst i haven (en på tværs 
langs Fenrisvej, 3 ledninger mellem haverne som de ligger nu). 

• Vandure 

• Der etableres en gravet brønd pr. have på hovedledningen 
med stophane og vandhane. 

 
Den entreprenør, der er valgt kan skyde hovedledningerne ind 
imellem haverne, der hvor vandet stophanerne står i dag. 
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Vandledningerne bliver skudt ind i en dybde på 1,20 cm. Brønden 
placeres en meter fra hækken, og placeres nogenlunde parvis - 
med den bagved liggende have. 
Der bliver en VVS-entreprenør, der kommer til at stå for det hele. 
 
Baggrunden for etableringen af vandur er at foreningens udgifter 
til vand efter kloakeringen er 3 gange så dyrere end tidligere. Fra 
2021 er det planen at bliver vand fremover afmålt og afregnet 
individuel. 
 
Have 34 - Bjarne spørger ind til individuelle vandmåler. Han 
påpeger, at der følger løbende udgifter på etablering af vandure. 
Han efterspørger materiale/beregning at tage en beslutning om 
vandure på 
Han savner information om hvad det koster.  
 
Kasper og Bjarne aftaler på generalforsamlingen at Bjarne vil være 
behjælpelig med at skaffe den rette information ift. etablering af 
vandure, fremtidige vandafgifter og lign. 
 
Have 44 - Rikke spørgerom der er overvejet alternativ finansiering 
af etablering af kloak og vandanlæg, da der er mange udgifter 
forbundet for den enkelte have. Dette kan være overraskende for 
nye haveejere. 
 
Have 34 - Bjarne svarer Rikke, at kloakeringen er besluttet af 
kommunen og vandanlægget har været tiltrængt, sparret op til og 
planlagt gennem flere år.  
 
Have 37 - Hedi spørger om skudt ind betyder, at der ikke skal 
graves i haverne. Kasper forklarer, at der først graves i den enkelte 
have. når brønden skal graves. Der skydes en ledning ind, som 
forsyner 2 rækker af haver – på samme måde som det 
eksisterende vand anlæg 
 
Have 32 - Kirsten spørger ind til om det er muligt at have vandet 
åbent om vinteren. 
Kasper og Randi (have 53) siger at det ikke er muligt. 
Kirsten spørger også om de gamle rør bliver liggende. Kasper 
svarer at de eksisterende vandrør bliver i jorden. 
 
Have 71 - Tobias spørger om der er opmærksomhed på 
foreningens dræn i forbindelse med etablering af vand. Han 
foreslår, at det skrives ind i kontrakten på en eller anden måde, så 
foreningen på bagkant ikke står med store udgifter til 
reparation/reetablering af ødelagte dræn.  
Bestyrelsen tilkendegiver at de i det omfang det er muligt vil tage 
det med i aftalen med entreprenøren. Der er forskel på hvilken 
dybde dræn og vand ligger. 
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Have 34 - Bjarne spørger om den enkelte have selv skal stå for at 
fører vandet fra brønden ind i huset. 
Kasper svarer at ja at det påligger den enkelte haveejer. Nogle vil 
kunne bruge eksisterende rørføring. 
 
Have 20 - Esther om man skulle tilslutte vandet under jorden. 
Kasper svarer at det er op til den enkelte have hvordan og hvor 
korrekt man vil fører vandet ind i/til huset. 
 

6. Indkomne forslag 
 
Se baggrund for, og 
uddybning af forslagene A, 
B og F nederst i dette 
dokument 
 
Samt 
 
Overblik over haveleje 
2014-2021 

Til orientering!  
Forslag vedrørende vedtægtsændringer, lån og indskud kræver 
kvalificeret flertal: 
§11, stk. 21: Mindst 2/3 dele (56 havelodder) af de udlejede haver 
er mødt og at 2/3 dele af de afgivne stemmer går ind for forslaget. 
Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 dele af de afgivne 
stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny 
generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage 
forslaget med 2/3 dele af de afgivne stemmer. 
 
Såfremt der ikke møder 56 havelodder op skal vi, grundet 
beslutning om lån og vedtægtsændringer - afholde ekstraordinær 
generalforsamling lørdag den 5. september kl. 10. 

A Forslag fra bestyrelsen – forhøjelse af haveleje grundet 
vandudgifter 
 
Bestyrelsen foreslår en stigning af havelejen på 418 kr. halvårligt 
fra oktober 2020. For uddybning af forslaget se side 8 i 
mødeindkaldelsen. Begrundelsen for forslaget er tre doblingen af 
den samlede vandregning  
 
Have 88 - Marianne undrer sig over forslaget, når der er tale om, at 
vi får vandure på. Bestyrelsen uddyber, at det er en forhøjelse der 
forslås for at kunne betale vores vandregning i 2020.  
 
Under stigning af haveleje drøftes det på generalforsamlingen, 
hvorvidt det er muligt at gå i dialog med Århus Vand om 
foreningens afgifter på vand 
 
Forslaget er vedtaget med stort flertal 
 

B Forslag fra bestyrelsen – optagelse af lån til nyt vandanlæg 
Forslaget kræver kvalificeret flertal ifølge §11 stk. 21. 
Se uddybning af forslaget i mødeindkaldelsen 
 
Da vi jo ikke kender den endelige pris for vandanlægget beder 
bestyrelsen generalforsamlingen godkende, at bestyrelsen kan 
optage et lån på foreningens vegne på maksimalt 1.5 mio. kroner.  
Godkendelsens skal gives med det forbehold, at der skal hjemtages 
lån på mindst muligt beløb i forhold til de tilbud der hjemtages. 
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Lånebeløbet vil medføre en stigning i havelejen på 743-857 kr. 
halvårligt. 
 
Hans Peter uddyber bestyrelsen forslag. 
 
Bettina spørger ind til forslaget, og om det betyder, at det beløb vi 
på nuværende tidspunkt indbetaler til vandopsparing bortfalder, 
når den foreslåede stigning træder i kraft. 
 
Hans Peter tilkendegiver at det gør det.  
 
Vi stemmer om bestyrelsen må optage et lån til det kommende 
vandanlæg. Lånet betyder en stigning i den halvårlige med 
maksimalt 857 kr. 
 
 

Forslaget vedtages enstemmigt af generalforsamlingen. Da 
optagelse af lån kræver kvalificeret flertal og da der ikke er mødt 
2/3 af haverne skal der stemmes om forslaget på en 
ekstraordinær generalforsamling lørdag den 5. september 
 

C Forslag fra have 74 (Mathias) – Ordensregler/motorredskaber 
Forslaget kræver simpelt flertal på generalforsamlingen. 
 
Forslag til ændring af pkt. 1.8 i ordensregler 
Nuværende tekst: 
Brug af motorredskaber er ikke tilladt på søn- og helligdage i juni, 
juli og august. 
 
Forslag til ny formulering: 
Brug af motorredskaber er ikke tilladt på søn- og helligdage i juni, 
juli og august. I øvrigt ikke tilladt alle ugens dage efter kl. 18 hele 
sæsonen. 
 
Generalforsamlingen drøfter det indkomne forslag fra have 74. Der 
drøftes for og imod. 
 
Det stillede forslag vedtages ikke 
 
Der stilles et alternativt forslag som lyder: 
 
Brug af motorredskaber er i juni, juli og august ikke tilladt på 
hverdag efter kl 20 samt på søn og helligedage  
 
36 nej stemmer 
11 ja stemmer 
4 blanke stemmer 
 
Forslaget vedtages ikke 
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D Forslag fra bestyrelsen: Ordensregler/Havevandring 
Forslaget kræver simpelt flertal på generalforsamlingen. 
 
Forslag at teksten i §7.3.: 
7.3. Bestyrelsen skal foretage havevandring, mindst en gang om 
måneden i tiden 1. april til 30. september. 
 
Ændres til: 
7.3. Bestyrelsen skal foretage havevandring, mindst to gange i 
perioden 1. april til 30. september. 
 
Forslaget vedtages 
 

E Forslag fra bestyrelsen: Ordensregler/Opslag om vandåbning 
Forslaget kræver simpelt flertal på generalforsamlingen. 
 
Forslag at vi fjerner ordet opslag i teksten i §6.1: 
6.1. Det tilstræbes, at der lukkes op for vandet, den dag hvor 
generalforsamlingen afholdes. Der lukkes for vandet den sidste 
søndag i oktober. Både vandåbning og lukning er afhængig af om 
der er udsigt til frost. Åbning og lukning af vandet bekendtgøres 
ved opslag og mail. 

 
Dermed bekendtgøres åbning og lukning af vandet udelukkende 
ved mail. 
 
Forslaget vedtages  
 

F Forslag fra have 53 (Randi): Vedtægter/To medlemmer fra 
samme havelod 
Forslaget kræver kvalificeret flertal ifølge §11 stk. 21. 
Se uddybning af forslaget nederst i dette dokument 
 
Forslag til vedtægtsændring §11, stk. 4 
Nuværende tekst: 
Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og 
suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. 
Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under 
bestyrelsen. 
 
Forslag til ny formulering: 
Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og 
suppleant kan man vælge op til to medlemmer fra samme havelod. 
 
Forslag til vedtægtsændring §15 
Nuværende tekst: 
Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i 
økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 
to personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden 
foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse. 
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Forslag til ny formulering 
Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til for 
henholdsvis økonomiske forhold og udleje af havelodder. Dog 
gælder det at tegningsretten for økonomiske forhold altid skal 
bestå af mindst to personer, som ikke samtidigt må være 
medlemmer fra samme havelod. I alle øvrige forhold 
repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for 
foreningens daglige ledelse.  
 
Forslaget vedtages enstemmigt af generalforsamlingen. Da 
ændringer i vedtægter kræver kvalificeret flertal og da der ikke er 
mødt 2/3 af haverne skal der stemmes om forslaget på en 
ekstraordinær generalforsamling lørdag den 5. september 
 

G Forslag fra bestyrelsen – Salg af have 28 Fælleshaven 
Forslaget kræver simpelt flertal på generalforsamlingen. 
 
Da til at fælleshaven bliver brugt til andet end bestyrelsesmøder 
foreslås det at haven sælges. 
 
Ved at sælge haven spares der omkostninger og der vil fremover 
være indtægter for haveleje, bidrag til vand og kloak. 
 
Omkostninger: 
I 2019 var der omkostningerne til haven 9.937 kr. (gartner, 
forsikring m.v.).  
Dertil kommer 2.437 kr. i beregnede afskrivninger, idet haven (og 
dermed vores formue) formindskes. 
I alt omkostninger kr. 12.374 
 
Mistede indtægter: 
Når vi selv ejer haver så mister vi haveleje, vandbidrag og 
kloakomkostninger. Når vi sælger haven til et nyt medlem så stiger 
vores indtægter.  
I alt mistede indtægter kr. 7.425 kr. 
 
Ved salg af denne have forbedrer vi vores økonomi med kr. 19.799 
kr. pr. år 
 
Ved at sælge haven forbedres vores likviditet endvidere med 
salgssummen. Der kommer altså penge på kontoen.  
Vi kender ikke vurderingssummen. Haven blev i 2017 vurderet til 
kr. 65.000 og der er sket en del forringelser 

  
Forslaget vedtages. Have 28 sælges 
Bestyrelsen igangsætter salget.  

7. Godkendelse af budget 
for 2020 
v. Hans Peter 

Hans Peter gennemgår budgettet for 2020, se vedhæftning til 
mødeindkaldelse  
 



Haveforeningen Frydenlund 

Fenrisvej - 8210 Århus V 

frydenlundhf@gmail.com 

 

8 
 

 Hans Peter orienterede om asfaltering af asfaltvejen. Halvdelen af 
omkostningerne dækkes af Kommunen/Brdr. Møller. Den anden 
halvdel dækkes af de 4 haveforeninger. Frydenlunds andel er 
36.804 kr. beløbet er ikke medregnet i det udsendte budget. 
Budgetter øges fra et underskud på 21.165 kr. til et underskud på 
57.969 kr. Der er likvide midler nok som stammer fra tidligere års 
besparelser til at dække underskuddet 
 
Budgettet godkendes af generalforsamlingen 

8. Valg 
 

 
a. Katrine, Have 73 ønsker ikke at genopstille. Randi ønsker at stille 
op, hvis forslag F vedtages på den ekstraordinære 
generalforsamling 5/9 
 
Katrine fortsætter som formand til og med den 5/9 
 
b. Marianne Holm Nielsen, Have 88 vælges som 
Bestyrelsesmedlem for 2 år 
 
c. Viviane Chevalier, Have 40 vælges som 1-årig 
Bestyrelsessuppleant 
 
d. Susanne Hedegaard, Have 25 vælges som 1-årig 
Bestyrelsessuppleant  
 
e. Tobias Kvist, Have 70 vælges som vurderingsmedlem for 2 år 
 
f.  Lasse Kjær Krogager, Have 85 vælges som vurderingsmedlem for 2 
år 
 
g. Christina Bjerre Hatting, Have 89 vælges som 
vurderingssuppleant for 1 
 
h. Kathrine Vibe Christensen, Have 73 vælges som 
vurderingssuppleant 1 år 
 
i. Stefan Grube, Have 90 vælges som Revisor for 2 år 
 
j. Preben Klitgaard, Have 75 vælges som revisorsuppleant for 1 år 
 
k. Aksel Emborg, Have 33 vælges som revisorsuppleant for 1 år 

 

9. Eventuelt  
 
a:  Katrine Have 73 vil gerne drøfte parkering i området. Bestyrelsen opfordres til at se på 
udfordringerne omkring parkering i det kommende år 
 
b: Have 30 spørger om der kommer flere opslagstavler og bedre skiltning.  Der foreslås at der 
opsættes et skilt med navnet på haveforeningen. Tobias, Have 71 fortæller, at der allerede ligger et 
skilt klar til at blive monteret, men at skiltestanderne mangler at blive malet. 
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Den nye bestyrelse arbejder videre med skiltningen i området. 
 
V/ Referent  
 
Christina Bjerre Hatting, Have 89 
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Oversigt over nuværende bestyrelse, vurderingsudvalg og revisorer pr. 22. august 2020: 

 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 Marianne Holm Nielsen Have 88 2022 

Bestyrelsesmedlem for 2 år Hedi Andersen Have 37 2021 

Bestyrelsesmedlem for 2 år Bettina Hansen Have 35 2021 

Bestyrelsessuppleant for 1 år Viviane Chevalier Have 40 2021 

Bestyrelsessuppleant for 1 år Susanne Hedegaard Have 25 2021 

    
Vurderingsudvalgsmedlem for 2 år Mathias Bislev Have 74 2021 

Vurderingsudvalgsmedlem for 2 år Tobias Kvist Have 70 2022 

Vurderingsudvalgsmedlem for 2 år Lasse Kjær Krogager Have 85 2022 

Suppleant for vurderingsudvalg for 1 år Christina B. Hatting Have 89 2021 

Suppleant for vurderingsudvalg for 1 år Kathrine Vibe Christensen Have 73 2021 

    
Revisor for 2 år Christina B. Hatting Have 89 2021 

Revisor for 2 år Stefan Grube Have 90 2022 

Revisorsuppleant for 1 år Preben Klitgaard Have 75 2021 

Revisorsuppleant for 1 år Aksel Emborg Have 33 2021 

 

 


