
 
 

Side 1 

Referat fra generalforsamling i laden d. 14. april 2007 
 
54 haver var fremmødt til generalforsamlingen. Først sagde formanden velkommen, især til alle de nye 
haveejere. Der blev holdt en kort mindetale for Arne Olsen have 55 og John Andersen have 60.  
 
Dernæst blev præmiehaverne hyldet.   

1. præmie gik til Judith have 65 
2. præmie gik til Viktoria have 38  
3. præmie gik til Birgit have 39 
4. præmie gik Else have 60 

 
Punkt 1: Jan Mosegaard fra kolonihaveforeningens kreds 1 blev valgt som dirigent og startede med at 
konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
Punkt 2: Der blev valgt 3 til stemmeudvalg: Christian have 1, Viktoria have 38 og Malene have 14 
 
Punkt 3: Formandens beretning omhandlede dels en påmindelse om at haveforeningen er et fælles 
anliggende hvilket alle bl.a. skal huske i forhold til at holde foreningen ren og pæn. De to fælles 
arbejdsdage vil falde i maj og august. Dels en redegørelse for forhandlingerne med Børne- og 
ungdomsforvaltningen. Gerrit fra have 17 overtog formidlingen af denne del af beretningen.  
 
I hovedtræk har forhandlingerne resulteret i følgende: 

• Indhegning rundt om hele foreningen, samt et bredt beplantningsbælte ud mod vejen 
• En sti som kan tåle tryk fra store køretøjer 
• Vandhaner, ca. 4 haver om en hane, nedgravet rør og dræn 
• Der bliver fjernet jord, planeres og lægges ren jord 
• Fordelingen af havestørrelse bliver ca. 140-150 km2 
• Fælleshus med overdækket terrasse, dvs. råhus på ca. 120 km2 med to rigtige toiletter og plads 

til køkken. Dvs. at det indvendige står foreningen selv for, ligesom at isolering er noget 
foreningen selv skal betale. 

• Der bliver ført strøm og vand 
• 456.000 kr. inkl. 40.000 til flytning af jerncontainer 
• Invalideparkeringsplads har ikke været mulig at få forhandlet sig frem til 

 
Formanden vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvor flytning og fordeling af beløbet fra 
kommunen vil blive drøftet. 
Beretningen blev afsluttet med en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, som fik hvide hortensiaer.  
 
Der blev stillet spørgsmål til hvorfor 4 medlemmer trak sig og de 4 udtalte sig individuelt. Derefter blev 
beretningen godkendt af forsamlingen. 
 
 
Punkt 4: Bestyrelsen havde to forslag: 

• dels at vi suspenderer præmiefesten i år 2008, da få haver vil kunne deltage pga. flytningen. 
Forslaget blev vedtaget. 

• dels at vi ændrer proceduren i relation til opskrivning, således at det kommer til at koste 100kr. 
årligt at stå på ventelisten. Forslaget blev vedtaget. 

 
 
 



 
 

Side 2 

Punkt 5: Årsregnskabet blev godkendt 
 
Punkt 6: Revideret budget 2007 blev godkendt 
 
Punkt 7: Budget 2008 blev godkendt 
 
Punkt 8: Flemming have 53 blev valgt til kasser. Søren have 49 og Lena have 15 blev valgt til 
bestyrelsen for to år. Charlotte have 11 blev valgt til bestyrelsen for et år. Pierre have 2 blev valgt som 
suppleant for 2 to år. 
 
Punkt 9: Anna have 33 blev valgt som revisor for to år. Jeanette have 54 blev valgt som 
revisorsuppleant for et år. 
 
Punkt 10: Præmieudvalg blev Tove have 23, Judith have 65 og Viktoria have 38 
 
Punkt 11: Der blev nedsat følgende udvalg: 
 

• Flytning af legeplads. Tovholder: Charlotte have 11, øvrige medlemmer: Mette have 19, 
Malene have 14, Anitta have 40, Søren have 49, Jess have 41 

• Skel mellem have og omgivelser. Tovholder: Pierre have 2, øvrige medlemmer: Lars have 
59, Kim have 58, Anitta have 40, Katja have 50. 

• Genbrugsmaterialer. Tovholder: Lena have 15, øvrige medlemmer: Charlie have 6, Ninna 
have 52, Werner have 44 

• Fælleshus. Tovholder: Marianne have 59, øvrige medlemmer: Merete have 34, Jeanette have 
54, Anna have 33, Louise have 41, Mette have 32 

• Flytning af container, materialegård mv. Tovholder: Søren have 49, øvrige medlemmer: 
Poul have 13, Anna have 33, Katja have 50, Harry have 47 

• Nye huse. Tovholder: Max have 56, øvrige medlemmer: Charlie have 6, Werner have 44, 
Viktoria have 38, Anna have 33, Pierre have 2 

 
Udvalgene diskuterer muligheder og indstiller forslag til bestyrelsen. Hvis man ønsker at være med i et 
udvalg, eller oprette et nyt kan dette ske ved henvendelse til bestyrelsen. 
 
Punkt 12: Der var intet under eventuelt 
 
 
Referent 
Maria-Christina Schmidt have 51 


