H/F Faste Batteri´s Ordinære generalforsamling,
Lørdag d. 12. April. 2003, for haveåret 2002
Generalforsamlingen afholdtes i ”LADEN”, der i dagens anledning, var pyntet med
blomster, og dækket op til kaffe og småkager og der var og levende lys på bordene.
Foreningens sangbog lå uddelt, og ”kolonihavesangen” blev sunget i starten af
generalforsamlingen.
Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling for år
2002, og takkede samtidigt for fremmødet (35 haver var repræsenteret), og kom med en
særlig velkomst, til de nye medlemmer, der var med for første gang.
Herefter mindedes formanden Erik Madsen, kaldet kylling (Have 11) der ikke klarede sin
alvorlige sygdom, sidst i oktober døde han. Erik havde haft have i mange år i haven,
sammen med sin bror, som døde året før. Vi ærede hans minde med stående tavshed.
Inden vi gik over til dagsorden, hyldede vi de medlemmer, der har modtaget præmie for de
pæneste haver. Have 56 og 44 har modtaget forbundets havepræmier, have 22 og have 1,
som fik en delt 3. plads, tildeltes hver et par flasker vin( haverne var desværre ikke tilstede
på generalforsamlingen, men for sine præmier senere ).
Formanden gik herefter over til første punkt på dagsordenen: Valg af dirigent. Fra
bestyrelsens side foreslås Frits Lauge Nielsen, vores ”faste” dirigent gennem de sidste
mange år. Da der ikke var andre kandidater, var Frits Lauge Nielsen 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 3 stemmetæller. Herefter gik vi videre med punkt 3 på dagsordnen: Formandens
beretning, og dirigenten gav ordet til formand Max Bruun, som aflagde følgende
beretning:
År 2002 har været et godt år på nogle punkter og skidt på andre.
Vi har fået en god afskærmning ud til Ørestads-boulevarden som Ørestaden har bestemt
og betalt. Jeg har påtalt over for Ørestaden, at arbejdet ikke er ordenligt udført. Hegnet
ud til fritidshjemmet er også på plads.
Selv om vi fik en lejeaftale til år 2010, med kommunen, er der forsat skriverier i
Bryggebladet om udbygning af Bryggeskolen. Jeg har set diverse planer, og min udtagelse
til bryggebladet var, at jeg tager det ganske rolig, og det skal I også gøre.
Jeg ved også, at der er en lille ”Bryggegruppe”, der arbejder på at bevare nyttehave
ideen, denne gruppe har jeg selvfølgelig også ønsket at være med i.
Jeg er indkaldt til et møde, med kommunen, for at få en orientering, om de kommende års
skoleplaner.

Med disse bemærkninger, vil jeg komme ind på hvad vi selv kan gøre:
For det første, er havesæson fra april til oktober, og ikke som nogen tror, at det er fra
april til august, eller når jordbærsæsonen er forbi, den forsætter til oktober. Vi mener, at
der er nogen der kommer lidt let over dette.
Der er også nogen, der har fået skrivelser i løbet af året, dette skal beregnes som et
venligt tip, om at det nok kunne blive bedre. Det er meget nødvendig at vores haver bliver
passet pænt, så Kommune og andre kan se, at vores haveforening har sin berettigelse.
Man skal jo bare overholde de haveregler, som I selv har godkendt.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede en offentlig havedag for Bryggeborgerne. Jeg
mener, lave noget PR. over for vores eksistens. Hvad siger i til det?( stor tilslutning fra
salen )
Desværre har der også i sidste år, været en del indbrud i haverne. Jeg kan kun sige, at I
skal ikke have nogle værdier liggende i haverne. Vi har allerede haft det første indbrud i
år, man har ødelagt en rude i LADEN, og stjålet nogle ølflasker.
Jeg har været rundt og se, om der skulle være hul i hegnet, og nede for enden af
Dollarstreet var der to huller i hegnet, så vi skal nok til at reparere dette hegn.
Vi skal sørge for, at lave noget mere nabo-overvågning, hold øje med hvem der er i haven
tidlig og silde, og sig til, hvis der er nogen, som I ikke kender.
Som i sikkert har bemærket, på regnskabet, er vores container udgifter temmelig store, Det
er fordi vi har utroligt meget affald. Man behøver ikke, at slæbe alverdens ting og sager
med over i vores forening, for senere at smide det i vores container, som vi betaler mange
penge for at få tømt.
Vi har allerede, inden sæson-start, haft en ekstra container tømning, til en pris af 1.700
kr.
Prøv også at være opmærksom på, om der er plads i containeren, hvis ikke, så vent til der
bliver det. I må huske på, at det er et frivilligt arbejde at gå og rydde op efter Jer. Jeg
tænker her også på de affaldsbeholder, der står rundt omkring. Det er jeres beholder,
også når de skal tømmes, hvis de er ved at være fyldte, så tag poserne med til containeren,
og saml papirer og affald op, som ligger flyder. Det er hverken Knud, eller bestyrelsen,
der alene skal gøre det frivillige arbejde, det er også jer: Det er jeres område.
Og her vil jeg sige særlig tak til Knud, og andre som gør en meget stor indsats, for at der
altid er pænt – Tak ( stor klappen fra salen ).
I år, er der Pligtdag, den 10 Maj, hvor vi bagefter selvfølelig har fællesspisning, med egen
medbragte mad. Det plejer at være en rigtig hygge dag, der er billig øl og snaps.
Den 2. August har vi den anden pligtdag, hvor foreningen efterfølgende giver spisningen,
for de penge, der primært kommer ind, som betaling for manglende fremmøde til
pligtarbejde. Denne dag vil der naturligvis også være billige drikkevare.

Der vil komme smæk-låse på haveforeningens låger: Hovedindgangen vil i havesæson
være åben fra morgen til kl. 20 om aften. undtaget er dog ved udlejning af Laden, der er
det den ansvarlige for arrangementet, der skal sørge for lukning.
Den lille låge, skal altid være låst, med en smæklås uden vridere.
Jeg skal her også lige sige, at man ikke kravler over plankeværket, vær selv med til at
holde justits.
Kassereren og formanden har været repræsentants skabsmøde i 1.kreds, hvor der blev
vedtaget nogle nye vedtægter. Der været noget diskussion, om der forsat skal afholdes
præmiefest. Det blev vedtaget, at forsætte med den gamle model. Så der er igen mulighed
for, at vi kan komme med, hvis vores have bliver udtaget som præmiehave.
Til slut vi jeg takke bestyrelse for et godt samarbejde. Samtidig vil jeg ønske jer alle en
god havesæson, med meget sol, varme og regn om natten, og ønske at vi forsat må have
det godt sammen.
Jeg overgiver her min beretning til generalforsamlingen. Tak
Hermed afsluttede formanden sin beretning, og gav ordet til dirigenten.
Dirigenten satte beretningen til debat
Eneste kommentar kommer fra Bent Ottosen ( kassereren ), som bemærker, at det ikke er
tilladt at aflæsse jord og sten ved containeren.
Dirigenten sætter beretningen til afstemning, og den blev enstemmigt vedtaget, uden
yderlige bemærkninger.
Dirigenten gik herefter over til punkt 4: Indkommende forslag:
Der er et forslag,
Indkommet forslag fra, Ib Sønderkær, have 50:
Jeg foreslår at nye medlemmer i H/F faste batteri orienteres om foreningens jords tilstand
og bliver bekendt med resultatet af den undersøgelse Københavns kommune foretog for
nogle år siden.
Dirigenten konstaterede, at Ib Sønderkær ikke var fremmødt, og grundet dette, var det
op til bestyrelsen om forslaget skulle behandles. Bestyrelsen accepterede forslaget.
Dirigenten satte efter en kort debat, forslaget til afstemning, og dette 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.

Kassereren informerede om, at der i år kun var revideret af en revisor, grundet afbud fra
den anden revisor.
Da der ikke var nogle spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten regnskabet til afstemning.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten gik herefter videre med Punkt 6 på dagsordnen: Godkendelse af budget for
2004.
Da der ikke var nogle spørgsmål til budgettet, satte dirigenten dette til afstemning.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten fortsatte med punkt 7. Valg til bestyrelse:
Kasserer for 2 år: Bent Ottosen, genvalgtes enstemmigt.
1 bestyrelsessuppleant for 2 år: Harry Sørensen, genvalgtes enstemmigt.

Dirigenten fortsatte med punkt 8. Valg til revisorer:
1 revisor for 2 år:. Anna Thams (have 36), nyvalgtes uden modkandidater.
1 revisor suppleant for 2 år.: Jørgen Frederiksen (have 7) genvalgtes enstemmigt.
Dirigenten fortsatte med punkt 9. Valg til Præmieudvalg:
Børge Olsen ( have 56, præmie-modtager i 2002 )valgtes enstemmigt.
Benny Nielsen (have 44, præmie-modtager i 2002 ) valgtes enstemmigt.
Else Andersen (have 60), valgtes enstemmigt.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden Max Bruun, som ønskede en afsluttende
bemærkning:
Formand gav en bemærkning om at haveejere ved åen skal holde denne ren for affald,
og samle evt. urenheder op, herefter takkede formanden Dirigenten for en eksemplariske
generalforsamling, og ønskede alle en god have sæson, og overgav ordet til dirigenten.
Frits Lauge Nielsen takkede også for en god generalforsamling, og ringede forsamling af .

Frits Lauge Nielsen
Dirigent

Max Bruun
Formand

Arne Fedders
Referent

