H/F Faste Batteri´s Ordinære generalforsamling,
Lørdag d. 7. April. 2001, for haveåret 2000
Generalforsamlingen afholdes i ”LADEN”. I dagens anledning, var der dækket op til
kaffe og småkager, der var blomster og levende lys på bordene, ”Kolonihavesangen” lå
uddelt, og blev sunget undervejs i generalforsamlingen.
Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling for år
2000, og takkede samtidigt for det store fremmøde (40 haver var fremmødte), samt
fremviser foreningens nye klokke (jubilæums gave Kolonihaveforbundet), og lader den
udfører sit første officielle job, idet han ringer generalforsamlingen ind.
Herefter mindedes formanden de medlemmer, som er afgået ved døden, siden sidste
generalforsamling, med 1min. stående stilhed, og sluttede dette af med at ære deres
minde.
Formanden gik herefter over til første punkt på dagsordenen, Valg af dirigent. Fra
bestyrelsens side foreslås Frits Lauge Nielsen, fra kolonihaveforbundet, som de sidste par
år har vist sig som en særdeles kompetent dirigent. Da der ikke er andre kandidater som
dirigent, er Frits Lauge Nielsen valgt. Formanden giver herefter ordet til dirigenten.
Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere at generalforsamlingen var
indkaldt rettidigt, jævnfør foreningens vedtægter, herefter foreslog dirigenten at man
benyttede den samme forretningsorden, som man havde benyttet de sidste fire år, hvilket
blev vedtaget.
Dirigenten gik herefter over til punkt 2. på dagsordenen, valg af stemmeudvalg, og der
vælges 3 stemmetæller. Herefter går vi videre med punkt 3 på dagsordnen, formandens
beretning, og dirigenten giver ordet til formand Max Bruun.
Formanden takker for ordet, og meddeler at han vil starte med et punkt uden for
dagsorden, idet han fortsætter:
”Jeg har en glædelig meddelelse. Bestyrelsen har i år besluttet at udnævne et
Æresmedlem. Det er Anna Larsen, have nr. 16, som nu i 50 år trofast og flittigt har
passet sin have, til dem der ikke kender Anna Larsen, kan siges, at det sikkert er fordi I
ikke er i haven meget tidlig om morgen, for Anna Larsen er en morgendame og er i sin
have så godt som hver dag. Et stort tillykke.”
Anna Larsen hæders herefter med æresbevis, pokal med inskription, samt blomster, dette
under store klapsalver.
Formanden vender herefter tilbage til dagsordnen, og aflægger følgende beretning:
”Det år som jeg nu vil aflægge beretning for, har været et godt år uden de store
problemer. Men det har været et år, hvor vi har fået mange nye medlemmer 13 i alt.
Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer nye velkommen, og vi håber at I vil falde godt til,
og at I vil få mange gode timer sammen med os - Hjertelig Velkommen.
Året har også stået i festens tegn. Vores 60 år jubilæum blev fejret d. 16 sep. på
Dan Hotel, hvor jeg mener at alle der var med, hyggede sig med god mad, vin og dejlig
musik og dans samt fri bar til langt ud på natten. Tak skal i have for det.

Så prøvede vi noget nyt sidste år, vi lavede de fælles pligtarbejder af 2 gange, og der kom
virkelig mange, så det vil vi gentage i år. Første gang bliver søndag den 20 maj kl.10.
Tag madpakken med så laver vi fælles spisning efter arbejdet, hvor der vil være øl, vand
og snap til lave priser. Den næste pligt dag bliver søndag d. 5 august samme tid, men her
vil bestyrelsen komme med en overraskelse. Der kommer nogle penge ind i kassen, fra
dem der betaler sig fra pligtarbejde, disse penge vil vi bl.a. bruge her, idet Bestyrelsen
vil købe ind til fællesspisning. Mere om dette vil senere fremkomme som opslag i tavlen.
Igen i år, måtte vi desværre sende skrivelser ud, til de medlemmer der ikke passede deres
haverne efter de gældende regler, til stor gene for alle andre, som ser haver der ikke
bliver passet ordentlig.
Jeg skal allerede nu henstille til, at alle skal passet haverne ordentligt, så vi er fri for at
sende de ubehagelige breve ud.
En anden ting, jeg vil påpege, et vores ordensregler, som tidlige generalforsamlinger har
godkendt. Alle bedes læse punkt 6 - 10 –11- 12 –13. Vi mener det er nødvendig at
indskærpe disse punkter en ekstra gang ( ordensreglerne er medsendt indkaldelsen til
generalforsamling). Hvis alle er med til at overholde vores regler gå alting meget letter,
vi er alle ansvarlig for vores koloni.
Vi har fået nye nabo bagsiden af have 13-14 Torshave børnehave er flyttet ind.
Onsdag d. 14. Marts, har jeg været inde i kredsen og skrevet vores lejekontrakt under
(langt om længe), men det er jo kommunen. Den lejekontrakt vi har med kommunen er,
som I ved, 3. årige, vi håber at vi næste gang kan få en 5. årige kontrakt. Men det vil
tiden vise.
Og som jeg tidligere har skrevet, så har vi nu fået den pris, som vi skal give for at leje
vores nyttehaver, så nu har vi ikke jorden gratis længere. Men dette vil også fremgå af
regnskabet, som vi skal høre om senere.
Kommunen har overtaget grundejerpligten, det vil sige vedligeholdelsen af vejen fra
lågen til Artillerivej, det være snerydning, og reparation. Vi skal nok være tilfredse med
denne ordning, da vi ellers skulle have en ny dyr forsikring for denne vej.
I Bryggebladet læste man fornyelig, at Islandsbrygge Skolen ville lave boldplads på
vejen. Jeg har talt med Inspektør Bagge, der fortalte mig at hele arealet vejen ligger på
var skolens, Jeg har senere talt med borgmester Per Bregengaard, der har meddelt at det
er noget sludder, vejen er kommunens. Men der er noget om ”snakken” ang.
boldpladsen, men det er kun tanker, og det bliver først til noget tidligst næste år, og der
vil blive taget højde for vores adgangsvej, så bilerne kan komme frem.
Som det også vil fremgå af regnskabet, har vi en drift udgift ved at opretholde vores
mønttelefon. Vi har overvejet at nedlægge den, da vi ved, at snart alle har mobiltelefon,
så vi vil gerne høre jeres mening.
I Bryggebladet nr. 19 den 15. November, var der en plan over vores område, med
bemærkninger, men nogle af bemærkningerne er ikke helt rigtig. Der skulle ikke ske
noget med vores haver, Jeg har været inde i kommunen, og i planstyrelse, for at få nogle
nye planer, og de ser meget fornuftige ud, men vi følger selvfølgelig udviklingen.
Nu er de snart færdig med tunnelbyggeriet, 1. maj skal hele byggepladsen være væk.

( siges der), herefter overtages pladsen af vej-arbejderne, så må vi se hvad der så sker.
En ting kan jeg love jer, I er de første der får besked, såfremt der er nogen ændring af
nogen art.
Til slut vil jeg takke bestyrelse, for det arbejde I har udført. Jeg har også en særlig tak til
Knud, have 29, også kaldet lagerforvalter, for alt det arbejde, du gør for vores forening.
Men selvfølgelig skal der også lyde en tak til andre, som har gjort et stykke arbejde for
vores forening, det være dem, som ordner laden, fællesbed, eller gange m.f..
Og med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamling.”
Hermed afslutter formanden sin beretning, og giver ordet til dirigenten.
Efter en kort debat, vedtages det, at mønttelefonen nedlægges snarest muligt.
Dirigenten sætter beretningen til afstemning, og den vedtages enstemmigt, uden
bemærkninger.
Dirigenten går( efter at have bemærket at punkt 4 er sprunget over) herefter over til punkt
5: Indkommende forslag:
Der er 3 forslag, fremsat af bestyrelsen:
” Bestyrelsens antal nedsættes til 3 personer, 1 formand, 1 kasserer, og 1
bestyrelsesmedlem og at vedtægterne ændres tilsvarende.”
Dirigenten sætter efter en kort debat forslaget til afstemning, og dette vedtages med 37
stemmer for, og 1 imod.
Dirigenten standsede herefter generalforsamlingen, for en kort pause, og foreningen bød
på øl/vand. Der blev uddelt reviderede vedtægter i pausen ( dem der ikke fik, kan få et
eks. udleveret af bestyrelsen )
Efter pausen, blev de 2 sidste forslag fremsat:
”Forslag til revideret ordensregler”
og
”Forslag til fast forretningsorden”
Forslagene vedtages enstemmigt.
Dirigenten gik videre med punkt 6 på dagsordenen: Årsregnskab.
Da der ikke var nogle spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten regnskabet til afstemning.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 7 og 8 på dagsordnen: Godkendelse af revideret budget for 2001. Samt budget for
2002.
Kassereren informere om det revideret budget for 2001, som er fremkommet på grund af
kommunens opkrævning af jordleje/grundejerforpligtelse. Da der ikke var nogle
spørgsmål, satte dirigenten budgetterne til afstemning. Budgetterne blev enstemmigt
vedtaget.

Dirigenten fortsætter med punkt 9 , 10 og 11: Valg ifølge reviderede vedtægter til
bestyrelse, revisorer, præmieudvalg og div. suppleanter:

Kasserer for 2 år: Bent Ottosen, genvælge enstemmigt
Bestyrelses suppleant for 2 år: Arne Fedders (have 23), vælges uden modkandidat

1 revisor for 2 år: Erik Jess Rasmussen (have 27), vælges uden modkandidat
1 revisor supp. for 2 år: Jørgen Frederiksen (have 7), vælges uden modkandidat
Præmieudvalg:

Grete M. Larsen ( have 21 ) genvælges enstemmigt
Anne Marie Bruun, ( have 28, præmie modtager i 2000 ) vælges enstemmigt
Tove Fedders ( have 23, præmie modtager i 2000 ) vælges enstemmigt
Dirigenten giver herefter ordet til formanden Max Bruun, som ønsker en afsluttende
bemærkning:
Formand takkede for en eksemplariske generalforsamling, og informere om at
haveforeningen vil få oprettet en hjemmeside på Internettet, idet Rasmus Carstensen
fra have 43, har tilbudt at stille sin faglige ekspertise til rådighed.
Herefter afslutter formand med et ønske om en god have sæson, og overgiver ordet
dirigenten.
Frits Lauge Nielsen takker også for en god generalforsamling, og ringer herefter
generalforsamlingen af .
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