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H/F Faste Batteri´s Ordinære generalforsamling,
Lørdag d. 8. April. 2006
Generalforsamlingen afholdtes i ”LADEN”, der i dagens anledning var pyntet med gule blomster. Der
blev serveret kaffe, the og lune boller. Foreningens sangbog lå uddelt.
Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling for år 2006 og takkede
samtidigt for fremmødet (34 haver var repræsenteret). Dernæst kom han 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, selvom det kan være svært.
Inden vi gik over til dagsorden, hyldede vi de medlemmer, der havde modtaget præmie for velholdte
haver. Have 23 og 56 har modtaget forbundets præmier mens have 58 og 15 modtog et par flasker vin
fra foreningen. Formanden gjorde opmærksom på at haverne allerede bliver bedømt i maj/juni.
Formanden gik herefter over til første punkt på dagsordenen: Valg af dirigent. Fra bestyrelsens side
blev Verner Hemmingsen fra have 44 foreslået. Da der ikke var andre kandidater, var Verner valgt.
Formanden gav herefter ordet til dirigenten. Dirigenten takkede for valget. Han 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. Dirigenten gav ordet til
formand Max Bruun, som aflagde følgende beretning:
”År 2005 har været et godt år for vores forening vi har nogenlunde været i fred jeg tænker på tyveri
og hærværk men jeg tænker også at der ikke har været så meget fokus på os fra skole, og kommunes
side men måske er det stille før storm men om dette vil jeg vende tilbage til i min beretning.
Jeg vi gerne rose alle de haverejer meget som har forstået hvor vigtigt det er at passe haverne godt da
der er meget fokus og vil blive fokus på vores haver der er mange som meget gerne vil have fat i vores
jord. Men det har været en glæde at gå på havevandring og se de pæne haver som bliver passet haven
efter de regler som der er vedtaget, plus har vejret stort set været med os. Og for dem der ikke ved det
er have sæson fra første maj til første oktober. Og havesæson ikke slutter når jordbærsæson er slut.
Desuden er der virkelig mange der meget gerne vil have. Hvis man ikke kan klare at passe haven af
forskellige årsager så tal med os og vi finder ud af noget.
Og så beder 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. Det der er vores største problem er affalds problemet
Og i vil se i regnskabet vi bruger mange penge til affalds container. Er der nogen der ikke ved hvordan
reglerne er, har jeg disse regler liggende her jeg har også ordens regler og vedtægter liggende her.
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Bestyrelsen er i gang med at lave en velkomst mappe hvor vi samlet kan få alle disse forordninger så i
får en bedre forklaring hvordan haveforeningen virker.
Alle der bor ved batteri åen skal sørge for at der altid er ryddet op i deres vandområde til dem der har
brug for sand må i godt tømme sandkassen da vi skal have nyt sand i kassen i år. Et andet problem er
at sidste år har vi været haft en del rotteplage. Flere gange er der lagt rottegift ud så jeg beder jer alle
om at prøve at rottesikre jeres huse og skure. Og ellers meddele hvis i ser noget så må vi prøve at løse
problemet.
Jeg og kassereren har været til repræsentantskabsmøde i kreds 1, hvor formanden talte om priser ved
salg af nyttehaver eller daghaver som de nu bliver kaldt og vi har nu fået helt klare regler for hvad vi
skal bedømme og det er kun huset uanset hvor meget man har ofret på sit slot og det er en god tanke så
alle har en mulighed for at få en nyttehave der blev også talt om hvor mange der søger for at få et
stykke jord. Derfor skal vi alle forstå at vi skal værne meget om det vi har fået. Så blev der også talt om
at alle eller de mange ny bryggeborger som har ladet sig skrive sig op til et stykke jord. Og foreningen
kalder sig de jordløse forening og har meldt sig ind i forbundet med håb om at forbundet kan hjælpe
dem.
Vi har som vi plejer fællesarbejde to gange om året. I år bliver det 20. maj og 29. juli. Vi beder alle
om at være med til at gøre vores fællesarealer pæne, det er de dage hvor vi kommer hinanden lidt mere
ved og I kommer til at kende de andre have ejere. Det koster at blive væk. Vi har fælles madpakke
spisning første gang. Og anden gang hvor foreningen giver mad for bødepengene.
Så vil jeg tale lidt om vores fremtid hvad sker der hvad gør vi??? Særdeles hvor vi ser bryggeskolen
kaster skygge over vores haveforening det ser ret voldsomt ud. Som i ved har der været kommunevalg i
november sidste år. Og der har været og vil forsat være nogle rokeringer i vej og park. Nye folk er
kommet til både embedsfolk og politiker. Så jeg er begyndt at tale med politikerne for at hjælpe dem til
at forstå vores problemer og samtidig henvise til de ting som vi har talt om jeg håber stadig at vi kan
rykke haveforeningen lidt syd på. Når vi når til år 1010 jeg har stadig tro på det lykkes. Men i år får vi
måske et udspil skole og kommune. Men i skal nok få besked når bestyrelsen ved noget. Og lad jer ikke
vildlede af rygter dem er der så mange af.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for jeres arbejde for have foreningens medlemmer. Samtidig vil jeg
ønske jer alle en god havesæson med meget sol , varme og regn om natten og vi ønsker alle medlemmer
og deres familie en rigtig god sommer 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 som satte beretningen til debat.
Beretningen blev godkendt med et par bemærkninger som følger.
For det første blev det meddelt at den sidste dato for fælles arbejde ligger i industriferien, hvilket
passede flere dårligt. Bestyrelsen meddelte at den blev flyttet, og vil snarest melde en ny dato ud.
For det andet blev der spurgt om det var sikkert at vi bliver sagt op i 2010. Svaret var at vores kontrakt
udløber ved denne dato og at vi ikke ved havde der skal ske herefter. Loven har en passus om at vi skal
tilbydes nyt jord efter kontraktens ophør.
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Bestyrelsen meddelte i øvrigt at der var blevet set dådyr i foreningen og at det havde været en succes at
deltage i Bryggens 100 årsdag. Boden vandt 1. præmie!
Der var ingen indkomne forslag, hvorfor punkt 4 udgik.
Punkt 5 på dagsordenen var årsregnskab. Der blev stillet enkelte spørgsmål til det udsendte regnskabet,
efter de afklarende svar fra kassereren blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Dirigenten gik herefter videre med punkt 6 på dagsordnen, som var godkendelse af revideret budget for
2006. Budgettet blev vedtaget med en mindretalstilkendegivelse fra Helle Postvang i have 55 der ikke
kunne godkende budgettet.
Punkt 7 var godkendelse af budget for år 2007. Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Dirigenten standsede herefter generalforsamlingen, for en kort pause, og foreningen bød
på øl/vand.
Efter pausen gik dirigenten videre med punkt 8: Valg til bestyrelse:
Formanden for 2 år: Max Bruun i have 56, genvalgtes enstemmigt.
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Arne Fedders i have 23, genvalgtes enstemmigt.
Bestyrelsessuppleant for 2 år: Mariann Borch Corell i have 59 blev valgt med flertal i forhold til Gerrit
Hensen i have 17.
Dirigenten fortsatte med punkt 9: Valg til revisorer:
1 revisor for 2 år: Werner Hemmingsen i have 44 genvalgtes enstemmigt
1 revisorsuppleant for 2 år: Jeanette Stådsen i have 54 valgtes enstemmigt
1 revisorsuppleant for 1 år: Birgitte Jensen i have 46 valgtes enstemmigt
Dirigenten fortsatte med punkt 10. Valg til Præmieudvalg:
Anne Marie Bruun i have 56 valgtes enstemmigt.
Tove Feeders i have 23 valgtes enstemmigt.
Kim Bonde Hansen i have 58 valgtes enstemmigt.
Til slut sang vi kolonihavesangen.
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