
 
 

Referat af generalforsamling i Selandia d. 9.3.2014 
 
 

Formalia  
a. valg af dirigent- Freddy Nielsen have 83 blev valgt 
b. valg af 3 stemmetællere- Torben have 225, Jimmy have 74 og Helle have 

224 blev valgt. 
 

Beretning, herunder status på kloakering og nedgravning af el 
 
Henry bød velkommen til alle, herunder til de 15 nye haveejere som er kommet til siden 
sidst. 
Foreningen har måttet indgå forlig i en sag om salg af haver hvor vi medindklaget – 
fremgår af regnskabet. Det var bl.a. for at undgå sådanne sager at beslutningen om 
salg gennem ejendomsmægler blev truffet. 
Der skal graves El i løbet af efteråret, det kommer Britt nærmere ind på, men selvom 
det medfører store udgifter skal havelejen ikke stige. 
Toiletterne er blevet istandsat af frivillige i løbet af vinteren, tak til dem der har arbejdet 
på det. 
Vi håber at kunne åbne for vandet d. 23.3. men det afhænger af vejret og specielt 
nattefrosten. Der er åbning af haveforeningen d.27.4. 
 
Der var spørgsmål til det forlig haveforeningen havde indgået, hvorfor var vi 
overhovedet indblandet? Henry svarede at vi ved vores underskrifter på andelsbevis og 
ansvarlige for salget var blevet medindstævnet. 
 
Britt forklarede at vi i løbet af vinteren har forhandlet færdig med DONG om 
nedgravning af EL. Dong har anerkendt at det er deres master. Vi skal betale for at få 
lagt kabel ned til belysning, 1948 meter til i alt ca.180.000 kr. og dertil kommer at udgift 
til selve belysningen, som bliver master og lygter som på villavejene uden for 
haveforeningen og det beløber til ca. 350.000 for 21 master nedsat og tilsluttet. 
Arbejdet er projekteret til at starte d.8.9. og være færdigt d.20.10 i år. 
Der var spørgsmål til hvordan nedgravningen skulle foregå, om der er tale om at skyde 
ellen ind og spørgsmål til om de nye lamper giver genskær.  
Vi ved ikke hvordan ellen graves ned, men vi ved at de nye lamper både skulle have 
”blødt” lys og at der er natsænkning, hvor lygterne tændes ved aktivitet. Det kan ikke 
undgås at selve arbejdet kommer til at genere, blandt andet står masterne inde i 
hække osv. videre, men der er ikke noget at gøre ved det, det er lovvedtagelse. 
 
Vedrørende kloak er vi der hvor vi skal tage svære beslutninger, vi har forsøgt alt hvad 
vi kan for at undgå eller få reduceret den tilslutningsafgift som der forlanges (222 x ca. 
35.000 kr.), men uden resultat. Det betyder at vi skal af med godt 7.8 mio.kr + selve 
prisen for kloakering og dermed holder den tidligere beslutning på ingen måde og 
derfor har vi lavet et indkomment forslag med en vejledende afstemning, for skal vi 
videre nu, så begynder det at koste penge til eksperter og advokater mv. 



Det er stadig sådan at den oprindelige baggrund for forslag om kloakering fortsat er 
gældende – vi har over 50 haver, der har fået påbudt lovlige tanke, vi har rigtig mange 
haver der ikke har tanke på grunden og vi har temmelig nedslidte vandrør i vejene. 
  
Der var spørgsmål til hvorfor det eks. Vis var billigere i andre kommuner – svaret er at 
andre kommuner har taget beslutninger om nedsættelse af tilslutningsbidraget, men 
det har Tårnby ikke. 
Der var en række spørgsmål relateret til mulighederne for at undgå det store 
tilslutningsbidrag – hertil svarede Britt at vi har været igennem alle muligheder, det 
eneste der er tilbage er hvis bidraget på ingen måde står mål med den udgift 
kommunen har ved vores tilslutning, men den kan vi først prøve når vi har taget 
beslutningen. 
Der var spørgsmål om hvorvidt vi ikke bare kunne afvente at der evt. kom 
kloakeringspåbud – hertil svarede Britt, jo men så skal man jo overveje om det kan 
betale sig for det vil indebærer at den enkelte havejer skal lave lovlig tank på egene 
grund, at vi alligevel som haveforening kommer til at skulle udskifte vandrørene i løbet 
af få år og kommer der så et påbud så kommer kloakeringen oveni. Det er bestyrelsens 
vurdering at det bedste, trods prisen, er at vi beslutter at kloakere og skifte rør 
samtidig. 
 
Så var der spørgsmål vedrørende tømning af spildevandstanke, idet en havejer havde 
hørt at det nu kun var Tårnby Spildevand, der måtte tømme – hertil svarede Britt, at der 
var lagt foldere i alle postkasser sidst på året sidste år og det er korrekt at der skrives 
at hvem der må benyttes – efter sigende skulle beslutningen være indbragt for 
konkurrencestyrelsen, men mere ved vi ikke. Britt kopierer folderen til dem der ikke 
måtte have den og den vil kunne hentes på konteret. 
 
Beretningen blev vedtaget. 
 

Regnskab 
 
Jytte fremlagde regnskabet, herunder de bemærkninger der var for revisorerne. 
Kasseren har med bestyrelsens godkendelse flyttet noget af vores opsparing så vi på 
hver opsparingskonto kun har max. 750.000 og derudover var der flyttet penge fra den 
almindelige konto til højrente, da det er penge vi først skal bruge sidst på året. 
Regnskabet blev godkendt 
 

Indkomne forslag 
 
At der køres skrald til vandet bliver lukket – Lennart have 114.              Tårnby 
kommune har besluttet at der ikke kan afhentes skrald efter september, hvorfor 
forslaget ikke kan realiseres – Bestyrelsen. Forslaget blev trukket. 
 
At der etableres lille låge ved siden af lågen ud til Viberupstræde til cykler og gående – 
Lennart have 114 – forslaget blev trukket, da Mugge kunne oplyse pris. 
 



At der etableres flere fartbump – Lennart have 114  - der udspandt sig diskussion om 
at de fleste af fartsynderne faktisk er folk der bor i haveforeningen mv.  forslaget blev 
trukket fra denne generalforsamling, da der skal graves el ned i efteråret. 
 
At der uden omkostning for haveforeningen og såfremt der kan etableres en klub på 
lige vilkår med andre klubber, kan indsættes billardbord i fælleshuset – Lennart have 
114 – her var en række spørgsmål til forslagsstilleren og der blev forlangt skriftlig 
afstemning. Der var 115 afgivne stemmer, 82 for, 27 imod og 6 blanke. Forslaget blev 
vedtaget. 
 
Man skal kunne komme med forslag til generalforsamlingen helt frem til udgangen af 
februar- Torben have 223. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages 
varsel, hvis forslaget godkendes vil haveejerne ikke i indkaldelsen kunne læse forslag, 
der skal stemmes om på generalforsamlingen – bestyrelsen. Forslagsstilleren var 
ikke til stede, ved afstemningen stemte ingen for forslaget og forslaget blev 
dermed nedstemt.      
                                                                          
At generalforsamlingen foretager vejledende afstemning om det fortsatte arbejde hen 
imod kloakering. Udgiftsrammen for den enkelte vil være i omegnen af 90.000 inkl. den 
af Tårnby kommune pålagte tilslutningsafgift. Udgiften financierer ikke det arbejde, der 
skal foregå inde i den enkelte have. Vi forventer, at kunne optage et samlet lån som 
haveforening og låne videre til de haveejere der måtte have brug for det – bestyrelsen. 
 
Ved den vejlende afstemning stemte 75 ja, 33 nej og 8 blanke. Forslaget blev 
vedtaget. Bestyrelsen lovede at give løbende information via hjemmesiden og 
indkaldelse til møder. 
. 
Vi har i dag i haveforeningen bemyndiget bestyrelsen til at give bøder i forbindelse med 
udeblivelse fra pligtarbejde, manglende rettidig indbetaling af haveleje og manglende 
vedligeholdelse af haver – bestyrelsen ønsker at bemyndigelsen til at give bøder 
udvides, således at bødemulighed foreligger ved enhver overtrædelse af 
ordensreglementet, herunder eks vis manglende overholdelse af 
byggebestemmelserne, manglende overholdelse af bestemmelserne vedrørende både, 
campingvogne og biler uden nummerplader. 
Efter diskussion blev forslaget vedtaget. 

 

Budget 
 
Jytte fremlagde budgettet og startede med at fortælle at der skal lægges yderligere 
90.000 til miljøafgift og kolonihaveforbundet. Og at der kan forventes et underskud på 
250.000 som tages af formuen. 
Der blev spurgt til internet – her er forklaringen at det er en høj sat engangsudgift til 
etablering at internetforbindelse og dropboks (elektronisk arkiv) og at den varige udgift 
vil være meget lille. 
Der var spørgsmål til hvor udgifterne i forbindelse med kloakering ville blive taget og 
her var svaret at det ville blive taget af formuen. 
Budgettet blev vedtaget. 
 



Valg til bestyrelsen mv 
 
- Valg af kasserer. Afgående er Jytte Fredsskov og hun modtager genvalg- Jytte 

blev valgt. 
- Valg af i alt 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er Charlotte Warth som ønsker 

genvalg og Steven Gulseth som ikke ønsker genvalg (bestyrelsen foreslår at 
nuværende suppleant Randi Læbo Mahe indtræder på den ledige plads). Charlotte 
og Randi blev valgt. 

- Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Afgående er Randi Læbo Mahe som genopstiller 
såfremt hun ikke vælges på ordinær bestyrelsespost og Merete Kjærgaard som 
modtager genvalg. Merete blev valgt og dertil stillede Flemming Jaque have 
116 op og han blev også valgt. 

- Valg af 2 billagskontrollantsuppleanter. Afgående er Torben have 20 som modtager 
genvalg og Connie have 84 som modtager genvalg. Connie blev valgt og Winnie 
have 68 stillede op og blev også valgt. 

- Valg af 2 medlemmer til vurderingsudvalget – afgående er Torben Brink have 225 
og Freddy Nielsen have 83 begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt. 

 

Evt 
 
Her var forslag om at der blev udarbejdet velkomstfolder til nye. 
Hanne have 210 efterlyser børn der ønsker at være keglerejsere. 
Dem der vil være med i billardklubben kan melde sig til Mugge og Lennart. 
Op så en almindelig opfordring til at alle rydder op efter sig selv og deres husdyr i 
haveforeningen. 
 
Referenter Charlotte Warth og Merete Kjærgaard. 

 
 
 
 

 


