H/F Faste Batteri´s Ordinære generalforsamling,
Lørdag d. 13. April. 2002, for haveåret 2001
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 nye sangbog lå uddelt, og ”kolonihavesangen” blev sunget i starten af
generalforsamlingen.
Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling for år
2001, og takkede samtidigt for det store fremmøde (42 haver var fremmødte), og kom
med en særlig velkomst, til de nye medlemmer, der var med for første gang.
Herefter mindedes formanden de medlemmer, som er afgået ved døden, siden sidste
generalforsamling, med 1 min. stående stilhed, og sluttede dette af med at ære deres
minde.
Inden vi gik over til dagsorden, hyldede vi de medlemmer, der har modtaget præmie for
de pæneste haver. Have 65 og 47 har modtaget forbundets havepræmier, have 26 og have
56, som fik 3. og 4. pladsen modtog hver et par flasker vin, samt et ur med foreningens
logo.
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 2001 har været et godt år for vores haveforening, på nogle punkter.
Der har været en del diskussioner om varige og ikke varige haver, desværre blev vi ikke
varige, men vi fik dog en lang frist, med kontrakt til år 2011, eller måske mere.
Jeg var godt klar over, at det var svært at få vores område som varig, da vi ligger på et
af Kommunens dyreste grunde.
Et er dog sikkert , vi har varige huse, for når kommunen en gang vil sige os op, skal de
finde erstatningshaver til os på Amager, samt betale for flytning af vores huse.
Så alt i alt, har den nye Kolonihavelov været en god aftale, som næsten alle, kan være
tilfreds med.
Da vi nu har fået længere levetid for vores haver, er der måske flere der går i tanke om
at forbedrer sine huse. Jeg skal lige bemærke, at uanset hvor mange penge I ofrer på
jeres huse, så kan vurderingsudvalget ikke komme højre end seks et halvtusinde, hvis
huset er godt.

Jeg skal også sige, at al handel forgår via foreningen, det vil sige, at man ikke kan
handle andet end løsøre selv.
Desværre har år 2001 været et slemt år hvad tyverier angår, i året der er gået, har der
været 46 indbrud, og allerede i år, er vi oppe på 22 indbrud. Spørgsmål er, hvad skal vi
gøre?: Vi kan låse gitterlågen kl. 21 om sommeren, om vinteren skal gitterlågen altid
være låst . I skal anmelde tyverierne til politiet. I skal ikke have værdier i haven. Sæt nr.
på jeres private trillebører .
Vi (bestyrelsen) skal gøre alt, for at få lavet vores hegn omkring vores forening.
Om dette har jeg talt ned 9 personer fra kommunen, hvorefter jeg endelig fundet en, der
har forstand på dette. Jeg har fået tilsagn om, at hegnet ved Børnehaven Thorshave, vil
blive lavet.
Hegnet til Ørestaden er mere problematisk. Ørestaden mener ikke der er deres bord. Jeg
har talt med, og skrevet til Overborgmesteren men ikke fået nogen tilbagemelding endnu.
Jeg, og andre som har forbindelse til Ørestaden, prøver på alle måder at overbevise
Ørestaden om nødvendigheden af et hegn. Vi håber at det lykkes.
Så er der spørgsmålet om vejen fra gitterlågen til Artillerivej, som er skolens areal
( udlagt til skolens udvidelse ), der skal være tilkørsel til vores haveforening. Jeg har haft
et møde med kommunen, for at sikre os, at vi får en lille parkeringsplads ved gitterlågen.
Kommunens mand var meget positiv overfor ideen, men foreløbig kunne vi tage det stille
og roligt, da der ikke findes nogen tegninger på udvidelser fra skolens side, og da
kommunen mangler penge, kan der gå lang til før planerne bliver til en realitet.
Vi skal så bare overholde reglerne for nyttehaver, så kommunen ikke kan komme og pege
fingre af os.
Alle har fået ordensreglerne for Faste Batteri, og alle skal overholde de regler, som de
selv har godkendt, det være sig dyrkning og renholdelse af have, og renholdelse af
havegang udenfor egen have, det gælder selvfølgelig også efter august måned, selvom
sommeren på det tidspunkt går på held.
Det ville være ønskeligt, at vi kunne undgå at sende klageskrivelser ud i år.
Jeg vil også påtale, at parkering er forbudt ved legepladsen, det er dog tilladt af- og
pålæsning.
I år har vi pligtarbejde første gang d. 11 maj kl. 10.00 Anden gang d. 3 august kl 10.00
Hvis man udebliver, uden at melde afbud, koster det 100 kr. pr. gang .
Men det går ikke at melde afbud begge gange.
De penge der kommer ind vil blive brugt til fællesspisning på sidste pligtdag.
Jeg vil slutte med at rette en stor tak til bestyrelsen, og deres ægtefæller, som gør et stort
arbejde for vores forening. En særlig tak til vores Godsforvalter Knud, For hans store
hjælp.
Og med disse ord, overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

Hermed afsluttede formanden sin beretning, og gav ordet til dirigenten.
Dirigenten satte beretningen til debat
Jørgen Frederiksen (have 7) informere om, at han har talt med hjemmeværnet, og
politiforeningen, om mulighed for oprettelse af et vagtværn med hunde.
Dirigenten sætter beretningen til afstemning, og den blev enstemmigt vedtaget, uden
yderlige bemærkninger.
Dirigenten gik( efter at have bemærket at punkt 4 er sprunget over) herefter over til punkt
5: Indkommende forslag:
Der er et forslag, fremsat af bestyrelsen:
”Der oprettes en ”Jubilæumskonto”, og der indbetales
et fast årligt beløb ( p.t. 100,00 kr. ). Beløbet opkræves
sammen med haveleje.”
Der er fremsat et modforslag af Kim Friestrup (have 45):
”Ang. Fremsat forslag om opsparing t. jubilæumsfest om ca. 7 år på 100, - årligt, er vi
et par stykker der gerne vil foreslå dette som en frivillig ydelse for den enkelte og ikke en
tvungen opsparing gældende alle. Dette er ikke for at optræde usolidarisk eller på nogen
vrangvillig, men set som et frivilligt tilbud hvorfra man så evt. kan afstå.”
Dirigenten satte efter en kort debat, det mest vidtgående forslag til afstemning
(modforslaget), og dette forkastes med 8 stemmer for, og 34 imod.
Herefter satte dirigenten bestyrelsens forslag til afstemning. Forslaget blev vedtaget med
32 stemmer for og 8 stemmer imod.
Der er også indkommet et forslag til ændring af ordensregler:
Fremsat af Børge Olsen (have 56):
En tilføjelse til punkt 5.:
Kompostkassen skal anbringes fra midten af haven og bagud i haven
Efter en kort debat, satte dirigenten forslaget til afstemning, forslaget blev vedtaget med
34 stemmer for, og 7 imod.
Dirigenten standsede herefter generalforsamlingen, for en kort pause, og foreningen bød
på øl/vand.
Efter pausen gik dirigenten videre med punkt 6 på dagsordenen: Årsregnskab.
Da der ikke var nogle spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten regnskabet til afstemning.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gik herefter videre med Punkt 7 på dagsordnen: Godkendelse af budget for
2003.
Da der ikke var nogle spørgsmål til budgettet, satte dirigenten dette til afstemning.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten fortsatte med punkt 8. Valg til bestyrelse:
Formand for 2 år, Max Bruun, genvalgtes enstemmigt.
1 bestyrelsesmedlem for 2 år, nyvalg:
Bestyrelsen foreslog Arne Fedders (have 23), som er suppleant til bestyrelsen,
Arne Fedders valgtes uden modkandidater.
Ekstraordinært vælges bestyrelsessuppleant for 1 år: ( til erstatning af Arne Fedders )
Bestyrelsen foreslog , Harry Sørensen ( have 47), som valgtes uden modkandidat.
Dirigenten fortsatte med punkt 9. Valg til revisorer:
1 revisor for 2 år: Arne Olsen genvalgtes uden modkandidater.
1 revisor suppleant for 2 år.: Verner Hemmingsen (have 13 ),
nyvalgtes uden modkandidater.
Dirigenten fortsatte med punkt 11. Valg til Præmieudvalg:

Judith Apitzsch, ( have 65, præmie modtager i 2001 ) valgtes enstemmigt.
Harry Sørensen, ( have 47, præmie modtager i 2001 ) valgtes enstemmigt.
Tove Fedders ( have 23) valgtes enstemmigt.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden Max Bruun, som ønskede en afsluttende
bemærkning:
Formand takkede for en eksemplariske generalforsamling, og takkede herefter Ebba
Rasmussen (have 29) for sit arbejde i bestyrelsen, og der blev klappet hjerteligt.
Herefter afsluttede formanden med et ønske om en god have sæson, og overgav ordet til
dirigenten.
Frits Lauge Nielsen takkede også for en god generalforsamling, Lauge kom herefter med
et ”havefif”, som vi alle kan have glæde af, idet han informerede at kokosolie, skulle
kunne få bugt med de generende myrer, som invadere vores haver hvert år. Efter dette
lille indslag, ringede dirigenten generalforsamlingen af .
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