
Referat af generalforsamling den 13. marts 2011 

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

Freddy have 83 vælges som dirigent med salens samtykke Der vælges 4 stemmetællere (Torben, Las, Tom og Jan) 
Der mindes de afdøde med et minuts stilhed. 
 
Ad.2 Beretningen gives af Henry 

Internetudbyderen har opsagt deres kontrakt. Der arbejdes på at finde ny udbyder. Travlt år for bestyrelsen, møder med 
teknisk forvaltning og bank vedr. kloakering. - Kraftige stigninger på el, vand og miljøafgifter, hvilket medfører stigning i 
haveleje. - Der bliver stadig kørt for stærkt, og der henstilles til - at 10 km overholdes. - Der henstilles til at lukke porten 
efter ind/ud kørsel. 
Porten åbnes 16. april - Vandet er planlagt til at åbne den 26.marts dog med forbehold for vejr situationen. 
Der er stadig en del stophaner, der er dækket med jord og lign. Det er haveejerens ansvar at sørge for, at hanen er fri. 
Havegennemgang fra uge 20 og frem i stedet for bestemte uger. Ved salg af haver deponeres pengene i købers bank 
indtil skøde forligger. 
Afgørelse i sagen om have 178 fra Naturklagenævnet. Kan ankes indtil maj 2011. Frivilligt job til at varetage øl/vand. 
Frivillige hjælper til børneloppemarked. Affaldssække stilles stadig ud efter sæsonafslutningen, og der henstilles kraftigt 
til, at man selv fjerner sit affald, da det tiltrækker rotter! 
Teknisk forvaltning har noteret at der er 57 tanke der mangler tankattest. Det er den enkelte haveejers ansvar, at sørge 
for at tanken er lovlig. Bestyrelsen takker for aktivisternes arbejde det forgangne år. Beretningen vedtaget enstemmig. 
 
Ad.3 

Jytte forklarer uddybende til regnskabet. Der stilles spørgsmål: Hvorfor er regnskabet fra bankoklubben ikke med? 
Winnie forklarer, at regnskabet var blevet forsinket, men at der var et overskud på 3.052 kr. Regnskabet er enstemmig 
vedtaget. 
 
Ad.4 

Britt motiverer indkomne forslag med at havelejen stiger til 1.050 kr. pr kvartal på baggrund af opstrammet 
miljølovgivning som lægger en stor udgift ud til indbyggerne i kommunen. Forslaget er enstemmigt vedtaget. Britt 
motiverer indkomne forslag vedr. kloakering, som er opstået på baggrund af den nye spildevandsplan fra maj 2010. Britt 
informerer om møder i teknisk forvaltning og besøg i en haveforening i Ballerup hvor man udveksler erfaring, da den er i 
gang med kloakering. Forslaget er enstemmig vedtaget. Henry motiverer indkomne forslag vedr. at bestyrelsen får 
mandat til at: Indgå aftale med valuar med henblik på at få andelskronen pr. havelod opskrevet. Værdien er d.d. ca. 
33.000 kr. På spørgsmål fra salen svarer formanden, at valuar vurdering ikke skal fortages hvert år, efterfølgende har 
bestyrelsen undersøgt sagen, og svaret var ikke korekt. Forslaget er enstemmigt vedtaget. Britt motiverer indkomne 
forslag vedr. at kassereren må ligge ind med 10.000 kr. mod i dag kun 3.000 kr. Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 
Ad.5 

Jytte gennemgår budgettet 2011. 
 
Der stilles spørgsmål: hvorfor er der budgetteret med to gange sæsonåbning? Jytte forklarer, det er en fejl, og at den vil 
blive rettet. Forslaget vedtages enstemmigt. 
 
Ad.6 Valg til bestyrelsen 

Formand Henry bliver genvalgt -bestyrelsesmedlemmer Britt Petersen, Mugge Fauerskov, Charlotte Warth og Stephen 
Gulseth bliver genvalgt. -bestyrelsessuppleanter: Preben Perretgentil genvalgt og ny Hans Christensen. 
 
Ad.7 Evt 

Hanne 210 mangler keglerejser. 
Winnie opfordre de ældre beboere, som ikke kan overskue havearbejdet at søge havehjælp via hjælpekontoen, tilbyder 
at gå med op til bestyrelsen, hvis man ikke selv har lyst til at gå derop. 
Mugge efterlyser folk til duerne. 
 
Torben spørger til plantekasserne på pladsen, som Torben er lidt utilfreds med, og hvad der er sket med Henriks mail 
adresser? 



Britt svarer: Med hensyn til forskønnelse af pladsen er man ikke færdig, da alt jo er baseret på frivilligt arbejde, og med 
hensyn til mail adresser har Grace lavet en fin hjemmeside, hvor man er velkommen til at udveksle mail adresser. 
 
Hans spørger til lågerne, de kan ikke lukkes. Britt forklarer, at den ene låge er blevet påkørt, men kan lukkes. Den anden 
låge (Johannesburg Alle) vil Dennis lave, så snart vejret tillader det. 
 
Der bliver spurgt fra salen om man ikke kan betale havelejen via PBS ? Britt informerer om, at det er temmlig dyrt at 
være tilmeldt PBS, men man kan jo betale via netbank. 
 
Der bliver spurgt fra salen vedr. udmeldelse af Kolonihaveforbundet og om de kan give os noget juridisk rådgivning med 
henblik på kloakering? Henry informerer om, at udmeldelsen er sat i bero pga. ankesagen (178) og kloakering. 
 
Der bliver spurgt / klaget omkring chikaner på vejene. Hvad er reglerne? Henry svarer, at chikanerne der er opsat af 
bestyrelsen, er som de skal være. Man har taget forholdsregler for handicap knallerter og lastbiler. Men man må ikke 
selv lave sine egne chikaner! 
 
Der bliver spurgt, om bestyrelsen er opmærksom på, at en haveejer har sat en gravsten op? Henry svarer, at bestyrelsen 
går i dialog med haveejeren. 
 
Dirigenten takker for en god generalforsamling 


