
Generalforsamlingen maj 2013 
 
Referat af generalforsamling 2013 i haveforeningen Selandia. 
 
1) Formalia samt valg 
 

Freddy have 83 blev valgt som dirigent. Freddy konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. Der blev valgt 3 stemmetællere: Hans, Helle og Torben. 
 
2) Beretning, herunder status på kloakering og nedgravning af el 
 
Under formandens beretning kom Henry ind på følgende: festhuset er blevet renoveret i løbet af 
vinteren. Der er lavet de største huller i vejene og kun dem. Der bliver konkret taget stilling til 
yderligere lapning af huller i takt med at de er for store. 
Der er solgt 12 haver siden sidste generalforsamling. Prisen for at få vurderet sin have er 900 kr. 
Efter Højesteretsdommen vedr. prisfastsættelse af haver, har der været mange sager, som dels 
koster rigtig meget tid og dels koster advokathonorar, derfor har bestyrelsen besluttet, at tiden for salg 
via ejendomsmægler/advokat er kommet. Vi har fået tilbud fra Finn Lang som vil lave alt papirarbejde 
vedr. salg for 8.150 kr det forudsætter at sælger selv kommer med en køber (kan både sættes til salg 
på festpladsen og via hjemmesiden gratis, derud over er der altid mulighed for at spørge formanden 
om bestyrelsen kender til nogen der ønsker at købe have) – det betyder selvfølgelig at der ikke 
længere skal betales for at haveforeningen laver papirerne. 
  
Prisfastsættelsen foregår som nu via vurdering fra vurderingsudvalget ud fra kolonihaveforeningens 
regler. Steven og Mugge vil i nærmeste fremtid lave eftersyn af gadebelysningen og lave, dem der 
kan laves (se EL senere). Haveforeningen har en sund økonomi, bestyrelsen gør hvad vi kan for at 
holde kontingentet i ro, men det betyder at vi er afhængige af at medlemmerne giver en hjælpende 
hånd med diverse forbedringer og vedligeholdelsesarbejder. 
  
Tak til alle bestyrelser og alle frivillige for et rigtig godt stykke arbejde i den forgangne periode. 
  

a) Kloakering 

Vi er ikke kommet så langt som vi gerne ville for vi er stødt på store økonomiske udfordringer. Tårnby 
spildevandsforsyning vil ikke dispensere for tilslutningsafgiften på ca. 37.000 pr. have incl. Festhuset 
og der betyder at prisen for at lægge kloak og nye vandrør i vejene bliver langt dyrere. Bestyrelsen 
har derfor valgt at have et ensidigt fokus på hvordan der kunne "skrues" en økonomiske løsning 
sammen, så det bliver så billigt som muligt for den enkelte haveejer. Vi er endt med at få et tilbud fra 
banken, gående på at foreningen optager et meget stort lån og låner videre til de haveejere der ikke 
på anden vis kan stille med de ca. 90.000 som vi lige nu regner med at det vil koste. For den enkelte 
der skal have andel i lånet med 90.000 kr vil den mdr. tilbagebetaling være lige under 700 kr i 20 år. 
Sælges huset førend gælden til haveforeningen er tilbagebetalt vil gælden blive indfriet i forbindelse 
med salget. Misligholdes tilbagebetalingen til haveforeningen kan haveforeningen tvangssælge den 
pågældendes have for at få pengene ind. Vi skal selvfølgelig have advokat til at udfærdige 
dokumenter, så de er juridisk holdbare. Vi har ikke helt opgivet at få rokket ved tilslutningsafgift eller 
på anden vis få billiggjort arbejdet, men lige nu er det sådan det ser ud. Prisen skal vejes op imod, at 
vi selv hvis vi ender med ikke at kloakere, alligevel vil skulle have nye vandrør i vejene, at den enkelte 
haveejer må forudse at skulle etablere tank til spildevandshåndtering og efterfølgende have varig 
udgifter til tanktømning. Det er bestyrelsens vurdering at det vil ende med at blive lige så dyrt og 
måske dyrere, så derfor handler det om at vi alle overvejer hvad der er det rigtigste at gøre. Det vil 
stadig være sådan at den enkelte haveejer ud over den omtalte udgift selv skal sørge for tilslutning fra 
eget hus til den brønd der lægges ca. 1 meter inde på hver grund. Der var en del spørgsmål af 
opklarende og uddybende karakter. Bestyrelsen arbejder videre og der vil blive indkaldt til 
ekstraordinært generalforsamling (eller hvis tidsmæssigt sammenfald, en udvidelse af ordinær) hvor 
punktet kan behandles med henblik på afstemning. 
  

b) nedgravning af el 
Vi havde regnet med at vi havde fået nedgravet el i løbet af vejen. Vi havde påregnet at vi selv skulle 
finansiere ny gadebelysning og selvfølgelig de kabler der skulle bruges og vi havde også påregnet at 
vi skulle betale et mindre beløb for at få kablerne nedgravet sammen med Dongs kabler, men Dong 
har forlangt at vi skal betale 70 kr. pr. løbende meter vi skal have lagt med ned i deres gravning og de 



har henvist til en vejledende prisfastsættelse fra energitilsynet. Vi har derfor valgt at konsultere 
Energitilsynet som netop har svaret at de ikke har vejledt Dong når det handler om tilfælde som 
vores, men alene har vejledt når det handler om kommercielle firmaer (altså nogen der efterfølgende 
kan tjene på det der nedgraves). Vi genoptager derfor drøftelserne om pris med Dong. 
 

3) Regnskab 
 
Jytte fremlagde regnskabet som blev enstemmigt vedtaget. 
 

4) Indkomne forslag 
 

Der var ingen. 
 

5) Budget 
 

Jytte fremlagde budgettet som blev enstemmigt vedtaget. 
 

6) Valg til bestyrelsen mv.: 

 Valg af formand. (Afgående er Henry Hansen) – Henry blev genvalgt  

 Valg af i alt 3 bestyrelsesmedlemmer (Afgående er Britt have 188, Mugge have 178 og 
Marianne have 225). Alle 3 blev genvalgt  

 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Afgående er Merete have 43 og Hans have 215). Merete 
blev genvalgt og Randi have 32 blev valgt  

 Valg af 2 revisorer (afgående er Frank have 72 og Jeanette have 104. Begge blev genvalgt 

 Valg af 2 revisorsuppleanter. Torben have 20 og Connie have 84 blev valgt  

 Valg af vurderingsudvalg. (Afgående er Torben have 225, Freddy have 83 samt Ib have 48). 
Det var alene Ibs post der var på valg. Ib genopstillede og derudover stillede Bo have 197. Bo 
blev valgt med 59 stemmer mod Ibs 29 stemmer.  

7) Eventuelt 
 

Følgende punkter blev rejst under evt.: 

 Børneloppemarked flyttes til 7/7 Hundelorte og andre efterladenskaber skal opsamles.  

 Hunde skal føres i snor.  

 Almindelig opfordring til alle om at samle skrald mv. op og smide i skraldespandene.  

 Referater fra bestyrelsesmøder blev efterlyst- bestyrelsen vil fremover afslutte 
bestyrelsesmøderne med at godkende referat, så det kan hænges ud med det samme og 
sendes til hjemmesiden.  

 Gratisaviserne kommer ikke længere, idet de har valgt ikke at levere til kolonihaver. 

 

 


