H/F Faste Batteri´s Ordinære generalforsamling, Lørdag d. 17 April. 1999
for haveåret 1998
Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling for 1998,
og takkede samtidigt for det store fremmøde ( 40 haver var fremmødt ), samt de mange
skulderklap, som bestyrelsen har fået i gennem året. 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.
Herefter gik formanden 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 to år, hvilket blev
vedtaget. Dirigenten meddelte, at næstformand, Max Bruun desværre ikke var tilstede,
grundet personlige årsager, men havde givet skriftlig fuldmagt til at lade sig genopstille som
næstformand. Dirigenten konstaterede at der ikke var noget i vedtægterne, der talte imod
fuldmagten, og denne blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten foreslog at der var ryge
forbud under mødet, hvilket vedtages.
Herefter gik dirigenten over til punkt 2. på dagsordenen, valg af stemmeudvalg, og der
vælges 4 stemmetæller. Herefter går vi videre med punkt 3 på dagsordnen, formandens
beretning, og dirigenten giver ordet til formand Harry Andersson.
Formanden takker for ordet, og aflægger følgende beretning.
I det år som er gået, har vi haft en moderat fraflytning af medlemmer, årsagerne har været
sygdom, flytning til kolonihave, eller tab af lyst til at få jord under neglene, så derfor har vi
fået nogle nye medlemmer. Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer nye medlemmer hjertelig
velkommen og vi håber på at I alle vil falde godt til, og få det rart her, vi vil gøre vores til at
dette vil ske – Velkommen.
Ja når vi nu ser tilbage fra sidste års generalforsamling og til nu, har der som forudset i min
beretning sidste år, været mindre fællesarbejde, det var simpelthen fordi vi nåede næsten alt
forrige år, men alligevel har vi haft ca. 20 personer i arbejde. Hvad er der så blevet brugt tid
på? Vi har fået brændt alt ukrudt væk langs skolehegnet, vi har fået fjernet ukrudt på
pladsen mellem affaldscontaineren og værkstedscontaineren, vi har fået lavet en vippe på
lejepladsen, vi har fået udført fældes+vennearbejde på 2 haver, vi har med hjælp fra et af
medlemmerne fået fjernet vores rådne gulv i Laden, og lagt nyt gulv, og pålagt vinyl, vi har
afprøvet alle køleskabe, og kasseret 3 stk., disse fungerede slet ikke, derfor har vi købt et nyt
kølefryseskab igennem et af vores medlemmer, til engros pris, vi har på det sidste indkøbt,
og pålagt voksduge på alle borde, de gamle var simpelthen udslidte, og direkte uhumske. Vi
takker alle medlemmer, der har deltaget i nogle af disse arbejder.
Jeg kan også fortælle, at vores vurderingsudvalg har været på seminar i Kreds !, og det
regelsæt vi nu har, bevirker, at husene generelt bliver vurderet en del lavere end før. vi
orienterede grundigt om dette på generalforsamlingen sidste år , dette er kun en reminder for
jer.
Så kommer vi til det, som sikkert alle sidder og venter på. Kan vi blive her efter år 2000?

Det ville have været mig en stor glæde, hvis jeg i dag kunne have vist jer en 3- eller 5 årig
lejekontrakt, men den er desværre ikke udformet på papir endnu .
Jeg vil starte med at sige at skolen to gange, i Bryggebladet, har været ude med riven efter
os. Men hver gang, som i kan se af det koncept, som I fik tilsendt i December, er der givet
igen med skarpe protest artikler. Skolen har nu fået sin udvidelse ved Artillerivej, så nu er
der tilsyneladende ro. Jeg har i øvrigt plejeplanen for Amager fælled, og i den er Faste
Batteri med på kortet, planen gælder frem til år 2003.
Jeg har haft flere møder, og tlf. samtaler med kredsformand Preben Jacobsen om fornyelse
af vores lejekontrakt med kommunen, og jeg kan oplyse at Preben Jacobsen har sagt at det
er 99% chance for at vi får en 3, eller 5 årig aftale, men han har endnu ikke fået papiret fra
Københavns Kommune. Vi tror på denne udtagelse, og det syntes vi også at I skulle gøre.
Men som sædvanlig, vil I få besked så snart der kan tilføjes noget nyt.
Hvad har vi for planer i år?
Vi har planer om at opsætte en gynge på lejepladsen, plante efeu, og vindruer til erstatning
for de planter der er gået ud op langs med hovedgangen. Vi vil også male Laden, den
trænger meget. Dette er hovedtrækkene, men der vil jo altid komme nogle småting hen af
vejen, men alt i alt kan vi ikke se at antallet af medlemmer til fællesarbejder vil stige i 1999.
I beretningen har jeg berørt alt det væsentlige, der er sket i det forgangne år, men henviser
til det koncept, I fik tilsendt i december 1998, der er jo alt om hele årets hændelser. Der
ligger stadig 4 lejekontrakter (de nye ”grønne”), som vi beder jer afhente. Der er også
mange af jer der har fået nye telefon nr., så derfor vil vi anmode jer om at lægge en seddel
med nyt nr. i postkassen.( det er kun bestyrelsen der vil være i besiddelse af disse).
Der vil blive opsat nye kontortider i skabet, samt på postkassen.
Her til sidst vil bestyrelsen anmode jer om at holde haverne pæne, og rene, der var nogle
haver der fik et alvorligt brev i 1998, det håber vi kan undgås i år.
Hermed afslutter formanden sin beretning, og giver ordet til dirigenten.
Dirigenten sætter beretningen til afstemning, og den vedtages enstemmigt.
Dirigenten går herefter over til punkt 4: Indkommende forslag
Forslag fra bestyrelsen:
Forslag til 60 års jubilæumsfest i år 2000:
Der stemmes om hvilket arrangement der skal holdes
1. Der afholdes ikke nogen fest.
2. Der afholdes fest i LADEN, udgifter afholdes af foreningen.
3. Der afholdes fest ude i byen, udgifter deles, således at medlemmerne betaler et beløb
selv
( ca. 300,00 kr. per medlem ).
Forslag nr. 2 vedtages med 33 stemmer for og 3 imod.

Forslag til regulering af foreningens optagelsesgebyr, jævnfør § 4.1 i vedtægterne:
Optagelsesgebyr ændres til 250,00 kr. VEDTAGET
Forslag til regulering af beløb for leje af LADEN til privat arrangement:
Leje af laden ændres til 250,00 kr. VEDTAGET

Forslag fra medlemmerne:
Der er indkommet 2 forslag begge fra have 54, Jeanette Stådsen.
Forslag 1:
” jeg foreslår, at bestyrelsens antal nedsættes til 3 personer, 1 formand, 1 kasserer,
og 1 bestyrelsesmedlem, og at vedtægterne ændres tilsvarende.
Begrundelse: da haveforeningen bestod af 268 haver, afholdte den daværende
bestyrelse på 5 personer bankospil, havefester med videre, uden brud af
festudvalg.
Dette har den nuværende bestyrelse for kun 65 haver( rigtigt antal er 67 ) ikke gjort,
men nedsættes antallet til 3, er der større mulighed for et festudvalg, da de
nuværende bestyrelsesmedlemmer jo gerne vil gøre noget for haveforeningen.”
Forslag 2:
”Jeg foreslår at beløbet til præmiefester og gaver nedsættes fra 7000 kr. til 4000 kr.
Da haveforeningen bestod af 268 haver, var der flere præmiehaver end i dag, og
dengang svarede de 7000 kr. til et beløb på ca. 27 kr. pr have. I dag svare beløbet
til ca. 108 kr. pr have, og da vi har færre præmiehaver i så lille forening, burde
beløbet justeres, blandt andet for at undgå kontingent forhøjelser.
Forslaget foreslås vedtaget med virkning fra år 2000.”
Begge forslag blev forkastet med kun med kun 4 stemmer for.
Dirigenten standsede herefter generalforsamlingen, for en kort pause, og foreningen bød på
øl/vand.
Efter pausen gik dirigenten videre med punkt 5 på dagsordenen: Årsregnskab.
Idet regnskabet var udsendt til alle, gik vi direkte over til spørgsmål. Have 24 ( Mona
Wilhelmsen ) havde et par spørgsmål vedrørende renovation, og vedligeholdelse, som hun
syndes var steget rigeligt meget, der var nogen sammenblanding mellem regnskab, og
budget. Kasserer ( Bent Ottosen ) svarede at renovations prisen var givet udefra, og det var
godt at vi ikke havde brugt alle de budgetterede penge.
Regnskabet blev herefter sendt til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 6 på dagsordnen: Godkendelse af budget for 2000.
Have 24 ( Mona Wilhelmsen ), kommer med indsigelse, idet hun syndes at punkt 5 og 6 er
gået lige hurtigt nok. Efter lidt polemik med dirigenten, sættes budget til afstemning, og
vedtages med 36 stemmer for og 2 stemmer imod.
Vi går herefter frem til punkt 7, 8, 9 og 10: Valg til bestyrelse, revisorer, præmieudvalg, og
festudvalg.:
Bestyrelsens forslag til valg ifølge vedtægter mm.:
Næstformand for 2 år: Max Bruun ( have 28 ), modtager genvalg ( ved fuldmagt )
Kasserer for 2 år: Bent Ottosen ( have 65 ), modtager genvalg
Ekstraordinært vælges bestyrelsesmedlem for 1 år: John Elsgård ( have 3, tidligere revisor )
Bestyrelses suppleant for 2 år: Mona Wilhelmsen ( have 24 )

Revisor for 2 år: Hendrika Svendsen ( have 67 ) tidligere revisor suppleant
Revisor suppleant for 2 år: Linda Hansen ( have 19 )
Præmiehave udvalg: Ellen Andersen ( have 57 ), modtager genvalg
Præmiehave udvalg: Grete M Larsen ( have 21 ), præmiemodtager i 1998
Præmiehave udvalg: Kaj Svendsen ( have 67 ), præmiemodtager i 1998
Alle modtager valg undtagen Mona Wilhelmsen ( have 24 ), der er utilfreds med at hun ikke
er opstillet til posten som bestyrelsesmedlem. I stedet vælges Theo Werner Poulsen (
have 18 ) til suppleant for 2 år.
Til festudvalg vælges: Hanne Stærmose( have 42 ) og Mona Wilhelmsen ( have 24 )
Mona Wilhelmsen, stiller spørgsmål til hvor meget bestyrelsen vil ”blande sig” i arbejdet,
og bestyrelsen svarede, at det forhåbentligt bliver det så lidt som muligt, men det er
bestyrelsen der har det sidste ord.
Dirigenten giver herefter ordet til formanden, til en afsluttende bemærkning.
Formanden takker, på bestyrelsens vegne for valgene, og meddeler at også i år vil alle
informationsbreve, der har været opsat i skabet blive udsendt til medlemmerne primo
december. Formanden takker også for en god generalforsamling under ledelse af Frits
Lauge Nielsen. Formanden meddeler at bestyrelsens motto stadig er ”Åbenhed Information – handling”. Harry Andersson slutter af med et håb om at vi alle vil få en rigtig
god sommer her i Faste Batteri, og giver herefter ordet til Dirigenten.
Frits Lauge Nielsen takker også for en god generalforsamling, og ringer herefter
generalforsamlingen af.
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