
Referat af generalforsamling søndag den 4. marts 2012 (ref. Britt) 
 
Dagsorden 

 
1. Formalia 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Budget 
6. Valg af bestyrelse 
7. Evt. 
 
 
Ad 1. Valg af dirigent: 

Freddy have 83. Der holdes 1 min stilhed for dem der er gået bort over vinteren. 
Valg af 3 stemmetællere, Torben 221, Kurt 89, Torben 223. 
 
Ad 2. Beretning Henry: 

Der er solgt 14 haver i 2011 Der skal fremover rettes henvendelse til bankobestyrelsen vedr. ansøgning af havehjælp. 
Hanne 135 og Winnie have 68 står for hjælpefonden. Der henstilles IGEN i år at fartbegrænsningen overholdes, især af 
hensyn til børnene. Bilag vedr. åbning deles ud efter generalforsamlingen. Vandet forventes åbnet den 29 marts. 
Tjek gerne at din naboens hane er lukket, så der ikke sker vandskader. 
Formanden henstiller kraftig at der ikke lægges slanger permanent i drænet ude i vejen. Må kun bruges i forbindelse 
med skybrud/regn. 
Havegennemgang fra uge 20 og frem. Formanden anerkender de ildsjæle der sørger for forskellige aktiviteter i sæsonen. 
Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden . Derudover sættes 
bestyrelsesmødereferater i glasmontren på pladsen og generalforsmalingsmaterialet udleveres i papirform på kontoret 
fra første maj. 
 
Status på kloakering: Britt fortæller at der på sidste generalforsamling blev vedtaget at kunne fortages hvis det kunne 

holdes indenfor den ramme på de 40.000 kr vi besluttede. 
Vedr. vandmåler på egen grund: Vi må gerne sørge for en måler til hver, men Tårnby kommune anser os stadig for en 
kunde. 29-03-2012/dokument2/bp 
Vedr. tilslutningsbidrag: Al spildevandsvirksomhed er håndteret af et kommunalt aktieselskab, hvilket betyder at der ikke 
er mulighed for at anke afgørelsen. Meldingen fra vandforsyningen var at de ville behandle sagen på møde i august 
2011. Der kom dog først svar herpå i januar 2012. Afgørelsen blev at vi skal betale tilslutningsbidrag på hver enkelt 
havelod med begrundelse at vi skal være solidariske med resten af Tårnby kommunes udgifter. Kravene til Tårnby 
kommune ville evt. være en større pumpe såfremt vi bliver kloakeret på samme tilslutning som villavejene, men alligevel 
ønsker de ikke at udnytte den dispensation loven giver mulighed for. Bestyrelsen har dog ikke opgivet endnu, da der 
stadig er en korrespondence med bla. Naturstyrelsen. En anden mulighed bestyrelsen undersøger er at tage 
kloakeringen til fælleshuset i første omgang og der efter at udvide kloakeringen til resten af foreningen og derfor kun skal 
betale for et tilslutningsbidrag. Britt understreger endvidere at hvis det bliver dyrere eller lign. skal der en ny 
generalforsamlingsbeslutning til, da tilladelsen fra sidste års generalforsamling har en ramme. 
 
3. Regnskab Jytte 

Jytte beklager at regnskabet kun er underskrevet af en billagskontrollant, men det har ikke været muligt for den anden på 
noget tidspunkt at gennemgå og underskrive regnskabet. Tel iamasten har vi fået en lejeindtægt på 33.000kr på. 
Indbruddet på kontoret i sommers medførte en forsikringssum. Efterfølgende er der købt og installeret alarmsystem, som 
skal forhindre nye forsøg på indbrud. Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag 

Freddy motiverer sit forslag om at rykke generalforsamlingen frem til 2.søndag i maj. Las 66 påpeger at der skal ske en 
ændring af forenings vedtægter. Forslaget blev behandlet som vedtægtsændring og 61 stemmer for forslaget og 4 imod. 
Forslaget vedtages. 
 
5. Budget Jytte 

Der er sat penge af til renovering til veje og pladsen. Bruges de ikke sættes de tilbage på opsparingen. Lennart 114 
spørger til om renovering af dræn på B gangen og hvad det indebærer. Britt forklarer at det er til spuling af dræn. 
Budgettet vedtages. 
 
6. Valg til bestyrelsen 

Jytte modtager genvalg og vælges på ny. Marianne 229 vælges i stede for Betina. Steven genvælges. Merethe 43 
vælges i stedet for Preben. Frank 72 og Jeanet 104 vælges som bilagskontrollanter. Torben 103 og Hanne 96 vælges 
som bilagskontrollantsuppleanter. 29-03-2012/dokument2/bp   



7. Evt. 

 Judith 143 ønsker at få klarlagt hvornår der må klippes græs. 

Svar: Græsslåning og brug af maskiner er indtil kl. 13 på helligedage og søndage.  

 Henny 221 spørger om det er muligt at undgå tobaksrygning under spisning til vores havefester, som holdes i 
fælleshuset  

Svar: Fest udvalget kigger på dette 

 Lone 138 savner årskalenderen som blev delt ud for et pr års siden og samtid efterlyser mere info på 
hjemmesiden.  

Svar: Hvis der er nogle vil lave årskalenderen er bestyrelsen åben for dette, og hjemmesiden opdateres i det omfang der 
er tid til dette, men man vil gøre et forsøg med at lægge ting hurtigt ud på denne. 

 Helle 205 spørger om hvordan man kan få lagt noget på hjemmesiden bla. Billeder fra diverse fester.  

Svar: Man skal Maile til Mugge eller Britt. Dog skal man have tilladelse fra folk på billeder. Torben 223 vil gerne lave 
årskalenderen, men vil så gerne slippe for pligtarbejde. 

 Torben efterlyser mere info fra bestyrelsen da der har været mange spekulationer over sommeren vedr. 
kloakering.  

Svar: Britt lægger op til at flere hjælper frivilligt i haven, så vi kan holde en fornuftig økonomi. Samtidig er vi på 
pligtarbejde nødt til at bruge alle friske og unge/yngre ressourcer. 

 Connie 84 ønsker en forbedring af lågen. 

Svar: Lågen blev påkørt samme dag da den blev sat op, men lågen bliver lavet som noget af det første når vi åbner. 
Hans 205 lægger op til at folk hjælper mere til i stedet for bare at rette kritik. Udtrykker i øvrig kritik af havelågen. 

 Bjarne 29 spørger om vurderingsudvalget ikke skal vælges på ny  

Svar: Freddy og Ib er på valg og modtager genvalg. Freddy og Ib genvælges. 
 
 
Freddy takker for god ro og orden og fortæller at der er 103 haver repræsenteret. 

 


