
H/F Faste Batteri´s Ordinære generalforsamling, 

Lørdag d. 3. April. 2004, for haveåret 2003 

 
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 

2003, og takkede samtidigt for fremmødet (XX haver var repræsenteret), og kom med en 

særlig velkomst, til de nye medlemmer, der var med for første gang. 

 

Herefter mindedes formanden Fru Frederiksen fra have 7,der kunne ikke klare sin 

alvorlige sygdom længere, i januar døde hun. 

Vi ærede hendes minde med stående tavshed. 

 

Inden vi gik over til dagsorden, hyldede vi de medlemmer, der havde modtaget præmie for 

velholdte haver. Have 67 og 29 har modtaget forbundets 1. præmier, og var med til årets 

præmiefest, hvor også have 39 deltog (have 39 var på en delt 3. plads sammen med have 1, 

der modtog et par flasker vin for det pæne resultat. ) 

 

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 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: 

 

I år 2003 har kolonihaveforbundet for Danmark fået en ny opbygning idet kredsen er 

blevet opdelt i mindre enheder, vi tilhører nu område 6, (Formanden kom herefter med 

baggrunden for opdelingen, som vi alle er bekendt med fra havebladene. ) 

og dette bringer mig så over til at sige noget om vores haveforening og dens fremtid: 

 

Først bliver jeg nød til at sige det er jeres haveforening og det er jer der skal være med til 

at holde vores forening i orden og ikke kun bestyrelsen. 

Lad mig give et eks.: alt det affald der stilles oppe ved containeren, er der nogen som skal 

fjerne 

og det er ikke kun bestyrelsen der skal rydde op. Det er jer selv!! 

 

Vi bliver nok nød til at lave en container dag hvor vi bestiller en stor container 

Og så er det kun den dag man smider stort affald ud, og så bruge den lille til småting og 

køkkenaffald, for med den ordning vi har nu skal vi tømme den lille container to gange om 

ugen og det er en meget stor udgift, men det kan i selv se i regnskabet. 



En anden appel er om at i passer jeres haver optimalt det vil sige at have sæson er fra 1. 

april til 1. oktober der nogen der tror at man ikke behøver at passe sin have efter 

jordbærsæson. 

I disse år er der meget fokus på vores haveforening, og når vi sender skrivelser ud om 

mangel på pasning af haver så er det alvorligt ment. Sidste år blev tre haver opsagt, men 

jeg vil godt sige det er ikke skrivelser vi bryder os om at sende ud. Vi er mere til hygge, og 

ønsker at servicere medlemmerne. I skal bare følge de ordensregler som i selv har 

vedtaget. 

En anden ting er lidt om alle de indbrud jeg anbefaler i skal i lade nogle værdier være i 

haven, Ellers skal det være godt gemt og hvis i ikke vil have jeres døre og låse ødelagt så 

lad vær at låse. 

 

En anden ting som, som jeg vil påtale er, at når i er færdig med trillebørene om dagen så 

skal i stille den tilbage, så også andre har mulighed for at låne en bør. 

Alle der bor ved Batteri-åen (Dollarstreet og ladepladsen) skal sørge for at der altid er 

ryddet op i deres vandområde. 

 

Vanding 

Jeg må kraftigt sige til alle og særdeles til alle de nye haveejer, at man ikke må vande med 

slange fra kl. 10 - 17, og jeg mener fra 10 – 17 og ikke et minut før. 

Det er et stort vandspild at vande i dagtimerne, over 50 % af vandet fordamper. 

 

Det sand der ligger i sandkassen må i godt tage hvis i kan bruge det, da vi skal lave lidt 

om på sandkassen, og have skiftet sandet ud. 

 

Da Knuds (have 29) helbred ikke er så godt for tiden har vi forsøgt at aflaste ham lidt så 

Harry fra have 47 er vores ”gas-mand” og der kan i bestille flaskegas hos ham mod 

aflevering af en tom gas-flaske. 

 

Ved leje/ bestilling af vores selskabslokale (LADEN,) skal rettes henvendelse til vores 

kasserer (Bent, have 67 ). 

 

Ang. nøgle, så vil jeg lade Bent komme end på dette efter beretningen, han vil også 

informere om et nyt tilbud om kollektivt forsikring af vores havehuse. 

 

Hvordan ser fremtiden så ud for os og hvad agter foreningen at gøre?? 

 

Meget skriveri har der været, særdeles i bryggebladet, men jeg har med vilje ikke haft lyst 

til diskuter Foreningens anliggender igennem bryggebladet, og bryggebladet har hellere 

henvendt sig til mig, så sådan er det. 

Men derimod har formanden for bryggens borgerforening: Jørgen Thyregod ringet, og vi 

har haft et lille møde hvor jeg fortalte hvad min holdning er: Vi har kontrakt på haverne 

frem til mindst år 2010. Samtidig fortalte jeg hvad vores ønsker var for fremtiden. Og om 

de mulige udvidelses planer, både på eventuel ny jord, men også en eventuel udvidelse på 

foreningens nuværende placering. Formanden for Kolonihaveforbundet kreds, samt vores 

områdemand er inddraget i udvidelsessagen. 



Men jeg lover jer, at lige så snart vi høre noget skal i nok blive orienteret, og ikke igennem 

bryggebladet. 

 

I har jo allerede fået datoerne på vores fælles arrangement: 

d.8.maj har vi fælles arbejde 

Den 6. juni har vi har åben-dag for bryggeborgerne. 

den 7. august har vi sidste store fællesarbejdes dag 

 

Til slut vil jeg godt sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, jeg vil også sige tak til 

Knud, og håber at Ebba vil overdrage denne til ham, da han ikke selv er her i dag, for al 

det arbejde han har gjort for vores forening som jeg tidligere har sagt at det kniber lidt 

med helbredet men jeg håber at Knud forsat vil være vores kontakt mand i den 

udstrækning han kan klare det. 

 

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 

 

Hermed afsluttede formanden sin beretning, og gav ordet til dirigenten. 

 

Dirigenten gav ordet til Kassereren Bent Ottosen, som informerede om det nye nøgle- 

system, og baggrunden for dette, samt at de personer der nu har originale ekstranøgler vil 

kunne ombytte disse, hvis man har behov for dette. 

Bent informerede også om det nye tilbud om kollektiv forsikring af vores havehuse, som 

er blevet forhandlet hjem via Codan forsikring og Kolonihaveforbundet. Det er en meget 

billig forsikring, men der kræves, at mindst 25 haver tilmelder sig. Kontakt Bent, hvis i 

ønsker at tilmelde jer, eller smid en seddel i postkassen. 

 

Dirigenten satte herefter beretningen til debat 

 

Efter en kort debat bliver beretningen enstemmigt vedtaget, uden bemærkninger. 

Dirigenten gik herefter over til punkt 4: Indkommende forslag: 

Der er to forslag, 

 

Forslag til vedtægtsændring (fremsat af Bestyrelsen): 

 

§ 3.5 

Medlemmer i foreningen har bytteret til ledige haver. 

Bytteretten gælder de første 8 dage efter en have er sat til salg. 

Bytteretten forudsætter at medlemmet har haft samme have mindst 2 år. 

Intet medlem kan bytte have uden bestyrelsens godkendelse. 

 

Bestyrelsen begrundede forslaget med at foreningen altid har arbejdet ud fra ovennævnte 

regler. Og at forslaget skal ses som en indskrivning af denne regel i vedtægterne, idet 

bestyrelsen er blevet opmærksom på, at dette ikke er tilfældet. 



Efter en del debat vedtages et ændringsforslag med mindst 2/3 flertal, idet ordlyden 

Ændres til: 

 

§3.5 

Medlemmer i foreningen har bytteret til ledige haver. 

Bytteretten gælder de første 8 dage efter en have er sat til salg. 

Intet medlem kan bytte have uden bestyrelsens godkendelse. 

 

Forslag 2: 

Forslag til vedtægtsændring (fremsat af Jeanette Stådsen, Have 54): 

 
 

§ 8,2: 

Bestyrelsen indkalder til pligtarbejde. 

Såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud senest en uge før pligtarbejdet, skal 

bestyrelsen idømme 

strafgebyr (pt. kr. 100 ), hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet. 

Der kan kun meldes afbud til et pligtarbejde om året. Meldes afbud til næste pligtarbejde 

betales samme 

strafgebyr, som ved udeblivelse. Afbud skal altid meldes skriftligt senest en uge før 

pligtarbejdet. 

 

Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag, idet gebyret ønskes hævet til 200,-. 

 

Efter en blandet debat, hvor der blev talt for og imod forslaget blev forslaget med gebyr 

ændring vedtaget med det nødvendige 2/3 flertal. 

 
 

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. 

 

Da der ikke var nogle spørgsmål til det udsendte regnskabet, satte dirigenten regnskabet til 

afstemning. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

Dirigenten gik herefter videre med Punkt 6 og 7 på dagsordnen: Godkendelse af revideret 

budget for 2004, samt budget for 2005. 

 

Der var et spørgsmål om foreningens kapital, idet der var budgetteret med et underskud. 

Kassereren informerede at formuen pt. er på ca.117.000 kr. 

 

Da der ikke var yderlige spørgsmål til budgetterne, satte dirigenten disse til afstemning. 

Budgetterne blev enstemmigt vedtaget. 

 

Dirigenten fortsatte med punkt 8. Valg til bestyrelse: 



Formand for 2 år: Max Bruun, genvalgtes enstemmigt. 

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Arne Fedders, genvalgtes enstemmigt. 

 

Dirigenten fortsatte med punkt 9. Valg til revisorer: 

 

1 revisor for 2 år: Verner Hemmingsen (have 13), nyvalgtes uden modkandidater. 

 

1 revisor suppleant for 2 år.: XXXXXXXXX (have 17) nyvalgtes uden modkandidater. 

Dirigenten fortsatte med punkt 10. Valg til Præmieudvalg: 

Kaj Svendsen (have 67, præmie-modtager i 2003) vælges enstemmigt. 

Ebba Rasmussen (have 29, præmie-modtager i 2003) valgtes enstemmigt. 

Else Andersen (have 60), valgtes enstemmigt. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden Max Bruun, som ønskede en afsluttende 

bemærkning: 

 

Formand takkede for en god generalforsamling, og vi sang herefter kolonihavesangen, 

herefter takkede formanden 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 ringede forsamling af. 
 

 

 

 
 

 
   

Verner Hemmingsen 

Dirigent 

Max Bruun 

Formand 

Arne Fedders 

Referent 


