H/F Faste Batteri´s Ordinære generalforsamling,
Lørdag d. 2. April. 2005, for haveåret 2004
Generalforsamlingen afholdtes i ”LADEN”, der i dagens anledning, var pyntet med
blomster, og dækket op til kaffe og småkager. Foreningens sangbog lå uddelt.
Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling for år
2004, og takkede samtidigt for fremmødet (44 haver var repræsenteret), og kom med en
særlig velkomst, til de nye medlemmer, der var med for første gang.
Herefter mindedes formanden de medlemmer der var gået bort i den forløbne periode.
Formanden ærede deres minde, med håbet om at de efterladte alligevel vil forsætte, selv
om det kan være svært.
Inden vi gik over til dagsorden, hyldede vi de medlemmer, der havde modtaget præmie for
velholdte haver. Have 1 og 20 har modtaget forbundets 1. præmier, have 33, og 38 var på
en delt 3. plads de haver der ikke havde været med til præmiefesten, modtog et par flasker
vin, herefter sang vi kolonihavesangen.
Formanden gik herefter over til første punkt på dagsordenen: Valg af dirigent. Fra
bestyrelsens side foreslås Verner Hemmingsen fra have 13. Da der ikke var andre
kandidater, var Verner valgt. Formanden gav herefter ordet til dirigenten.
Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere at generalforsamlingen var
indkaldt rettidigt, jævnfør foreningens vedtægter.
Dirigenten gik herefter over til punkt 2. på dagsordenen, valg af stemmeudvalg, og der
valgtes et stemmeudvalg.. Herefter gik vi videre med punkt 3 på dagsordnen: Formandens
beretning, og dirigenten gav ordet til formand Max Bruun, som aflagde følgende
beretning:
”År 2004 har været et godt år for os små grøntsags dyrker. De fleste har passet haven
efter de regler som vi selv har vedtaget, og vejret har stort set været med os, og der skal
gives ros til alle dem der har passet haver meget fint
Til gengæld bliver Jeg desværre også nød til at sige, der er også nogle der ikke har fattet
at haven skal passes hele året, og jeg vil igen sige at aktive havesæson er fra 1maj til 1
oktober - havesæsonen slutter ikke når jordbærsæson er slut.
Det er meget nødvendigt at sige dette, for der er så meget fokus på os både fra skolens og
kommunens side, alle vil meget gerne have fat i vores jordstykker, så derfor skal vi bevise
,at vi har brug for haver, og det kan vi kun gøre ved at passe haver optimalt.
Desuden er der virkelig mange der meget gerne vil have et jordstykke.
Hvis man ikke kan klare at passe haven af forskellige årsager så tal med os og vi finder
ud af noget.
Og så beder Jeg jer om at tænke på, at det er jeres haveforening, og det er jer, der skal
være med til at holde vores foreningen i orden, og ikke kun bestyrelsen.

Hvis i ser henne ved affalds container. Det flyder over det hele, og der smider fortsat alt
mulig affald ved og i indhegningen, hvor der kun skal være jernaffald. Jeg spørger hvem
skal rydde op efter jer!!!
Hvis i er i tvivl, så spørg så I kan gøre det rigtig. Vi er godt trætte af det...
Igen i år, vil jeg påtale, at når i er færdig med trillebørene, skal de stilles tilbage.
Så også andre har mulighed for at låne en trillebør.
Og alle, der har have ved Batteri-åen, skal sørge for, at der altid er ryddet op i deres
vandområde.
Nu vil jeg går over til de forhandlinger, der har forgået med kommunen ang. vores haver.
d. 25. marts vedtog borgerrepræsentationen lokalplanen om skole udbygningen, og
omliggende område.
Indsigelses-perioden løb fra den 5 maj til 5 august, og det har haveforeningen benyttet sig
af. Vi indgav indsigelse d. 30 Juli 2004 .
Også Friluftsrådet kom med indsigelse, som bakkede Faste Batteri op.
Samtidig har man lavet en interesse gruppe på Islands Brygge for at skaffe flere
jordarealer til nye haver, da der er stor venteliste til haver.
Nyttehavegruppen indkaldte d. 15 september til stormøde på bryggen, hvor der kom ca.
150 personer, bl.a. var der Politikere, lokalråd og kolonihave forbundet og Faste Batteri
kommunens embedsfolk var også tilstede.
Men inden dette møde, havde jeg et møde med politikere over i vores have, for at tale
vores sag, og at vise vores haver, og hvad jeg mente med mit forslag, og der var stor
forståelse for vores ideer.
Men mødet på Bryggen var et godt møde, hvor Faste Batteri fik stor forståelse og
opbakning af politikerne. Det blev et møde, hvor faste batteri virkelig fik deres
synspunkter frem.
Da at sagen skulle i bygge og teknik udvalget, mente jeg, det nok var klogt, at skrive til
udvalgets medlemmer, så jeg sendte vores indsigelser til hele udvalget, og bad dem om at
se på sagen, og bakke op om vores forslag, til bevarelse af Faste Batteri.
Den 23 november blev vi bedt om at komme til et møde med borgmestrene Søren Pind og
Martin Geertsen, her tog jeg kassereren med, for det var med bange anelser om hvad de
kunne have i ærmet, men de ønskede blot en orientering, om vores ideer, som blev godt
modtaget.
Den 24november have Bygge og teknik udvalget sagerne til beslutning
Den 15 december vedtog B R så den endelig plan, med de ændringer der var, men det
sidste ord er nok ikke sagt i denne sag.
Men jeg lover at jeg og bestyrelsen vil kæmpe med alt hvad vi har.

Før år 2010 sker der ikke noget, men inden da, skal vi være godt forberedt, og være på
forkant hele tiden.
Og mit råd til jer er at i skal nyde jeres haver, og ikke lytte til ondsindet tale. Mange vil jo
forsat have os ud, men vi vil bevare Faste Batteri der hvor den ligger.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for jeres arbejde for foreningen.
Jeg vil også ønske jer alle en god havesæson med meget sol , varme, og regn om natten
et ønske om, at vi forsat må have det godt sammen.
Jeg over giver hermed vores beretning til generalforsamlingen
Tak”
Hermed afsluttede formanden sin beretning, og gav ordet til dirigenten.
Dirigenten satte herefter beretningen til debat
Der er en del debat om antallet af ”vandhaner” langs Dollerstreet, bestyrelsen ser på sagen.
Efter debatten bliver beretningen enstemmigt vedtaget, uden bemærkninger.
Dirigenten gik herefter over til punkt 4: Indkommende forslag:
Der er to forslag,
Forslag fra Ib Sønderkær ( Have 50.)
Forslag 1:
Forslag til generalforsamlingen:
”Jeg foreslår at nye haveejere, sammen med nøglerne til lågen får udleveret en kopi af
den rapport over jordprøver Københavns miljøkontrol sendte os for nogle år siden.”

Der var en del kommentarer til forslaget, som primært gik på hvor giftig/ ikke giftig
vores jord var. Forslaget trækkes tilbage, idet det besluttes at rapporten skal offentliggøres
på vores hjemmeside www.FasteBatteri.dk
Forslag 2:
Forslag til vedtægtsændring ( fremsat af Formanden):
” Bestyrelsens antal opjusteres til 5 personer, 1 formand, 1 kasserer,
og 3 bestyrelsesmedlemmer, og at vedtægterne ændres tilsvarende.”
Formanden begrundede forslaget med at bestyrelsen, i de kommende år, har brug for alt
den arbejdskraft, som skoleudvidelsen, og udvidelsen / flytningen af dele af foreningen
vil kræve.

Forslaget vedtages enstemmigt, og Dirigenten sætter herefter, enkeltvis de
vedtægtsændring, som er en følge af forslaget til afstemning.
Ændrede vedtægter, som følge af forslag:
§ 9.2: ændres til:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned og med en
dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:
1)
Valg af dirigent.
2)
Beretning
3)
Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
4)
Indkomne forslag.
5)
Godkendelse af budget
6)
Valg af formand eller kasserer
7)
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8)
Valg af revisorer og suppleanter.
9)
Valg af præmieudvalg.
§ 10.2 ændres til:
Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode.
Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis på lige og ulige år.
1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 tillidsrepræsentant fra hver have.
§ 10.3 ændres til:
Generalforsamlingen vælger desuden suppleanter.
Bestyrelses- og suppleantvalg er 2 årige.
1 bestyrelsessuppleant på lige år og 1 bestyrelsessuppleant på ulige år.
1 revisor på lige år og 1 revisor på ulige år.
1 revisorsuppleant på lige år og 1 revisorsuppleant på ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Såfremt formanden eller kassereren afgår inden for sin valg periode, indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræden ikke sker umiddelbart
før en ordinær generalforsamling.
§ 10.4 ændres til:
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i
bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.
Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang,
ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings
afholdelse med suppleringsvalg for øje.
Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

§ 10.10 ændres til:
Formandens og kassererens samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger
dækkes af foreningen. Omkostninger såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v.

Alle punkter vedtages enstemmigt.

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.
Der blev stillet enkelte spørgsmål, til det udsendte regnskabet, efter de afklarende svar
fra Kassereren, satte Dirigenten regnskabet til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt
vedtaget.
Dirigenten gik herefter videre med Punkt 6 på dagsordnen: Godkendelse af budget for
2006.
Kassereren konstaterede at budgettet ville blive overskredet, som følge af bestyrelsens
udvidelse til 5 personer, hvilket også vil være tilfældet for budgettet for 2005 ( vedtaget
på generalforsamlingen for 2003 ).
Da der ikke var yderlige spørgsmål til budgetterne, satte dirigenten dette til afstemning.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten fortsatte med punkt 7. Valg til bestyrelse:
Kassereren for 2 år: Bent Ottosen, genvalgtes enstemmigt.
Til udvidelsen af bestyrelsen var der ”kampvalg” mellem 4 kandidater.
Efter skriftlig afstemning valgtes:
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Harry Sørensen ( have 47 ) med 21 stemmer,
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Maria-Christina Schmidt ( have 51 ) med 26 stemmer.
Bestyrelses-suppleant for 2 år: Lena Aagaard ( have 15 ) med 18 stemmer,
Bestyrelses-suppleant for 1 år: Gerrit Hensen ( have 17 ) med 16 stemmer.
Dirigenten fortsatte med punkt 8. Valg til revisorer:
1 revisor for 2 år:. Anna Thams ( have 36 ), genvalgtes enstemmigt.
1 revisor suppleant for 2 år.: Jørgen Frederiksen (have 7) genvalgtes enstemmigt.
Dirigenten fortsatte med punkt 9. Valg til Præmieudvalg:
Eva Lund ( have 1, præmie-modtager i 2004 )valgtes enstemmigt.
Mark Pläge, ell. Ole ( have 20, præmie-modtager i 2004 ) valgtes enstemmigt.
Else Andersen (have 60), valgtes enstemmigt.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden Max Bruun, som ønskede en afsluttende
bemærkning:

Formand takkede Dirigenten for en eksemplariske generalforsamling, og ønskede alle en
god have sæson, og overgav ordet til dirigenten.
Verner Hemmingsen takkede også for en god generalforsamling, og afsluttede hermed
mødet.

Verner Hemmingsen
Dirigent

Max Bruun
Formand

Bent Ottosen
Referent

