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Formalia samt valg valg af dirigent 
Frank have 72 blev valgt. valg af 3 stemmetællere – Torben, Freddy og Fin blev valgt 
 
Beretning  

Henry aflagde beretning og kom bl.a. ind på: At der fortsat køres alt for stærkt i haveforeningen og at der bla. på 
baggrund af en underskrift indsamling er blevet etableret et antal vejbump. 
Pligtarbejdet er blevet ændret, så man nu er på pligt arbejde hvert andet år samt at rigtig meget arbejde laves af frivillige. 
Det betyder at vi kan få lavet mere og at vi kan holde havelejen i ro. 
Der er kommet nyt tag på fælleshuset og at der er budgetteret med nyt tag på den resterende del af huset i 2010. 
Bestyrelsen har gennemgået alle lønninger/honorarer og at vi nu lægger alt frem til beslutning på generalforsamlingen. 
Ændringer af beløb og opgaver der skal honoreres, vil fremover alene kunne foregå ved en 
generalforsamlingsbeslutning. 
Alle skal markere stophanerne, så vi ikke i forbindelse med lukning af vand skal lede efter dem på havelodderne. 
Sidste års beslutning om at åbne toiletterne i sæsonen har været en succes. 
I forbindelse med havegennemgangen i uge 22 og 33 blev anvendt et gammelt og uredigeret brev i forbindelse med 
bøder og at dette var en fejl. 
Grundet en verserende sag med Tårnby kommune er vi nødt til at stramme op omkring skelgrænserne på henholdsvis 4 
meter og 2,5 meter og at vi derud over lægger op til at husene skal bygges forskudt af hinanden på grunden. 
Vi har en masse velbesøgte aktiviteter: banko, kegler for både børn og voksne, Wii klub, fodboldaftner og ønske om flere 
aktiviteter er muligt ved henvendelse til bestyrelsen. 
I 2010 vil der blive etableret petanquebane og at vi derud over vil bruge en del ”krudt ” på at ændre festpladsen. 
 
Fra Salen var der kommentarer og uddybende spørgsmål vedrørende: At husene skal bygges forskudt – her uddybede 
bestyrelsen at det er Tårnby kommune der i sin behandling af en sag i haveforeningen bruger brandfare som 
argumentation og derfor ønsker vi at gøre hvad vi kan for at fjerne dette argument. 
At der er huller i vejene og vejbump der er generende for bilkørende og risiko for at ødelægge bilerne – hertil blev svaret 
at vi bruger et minimum på vedligeholdelse at vejene, idet vi i fremtiden forventer at skulle kloakere og i den forbindelse 
helt skulle omlægge vejene. Ved hastighed på 10 km i timen er der ingen fare. 
Der blev spurgt til ønsket om udmeldelse af kolonihaveforbundet – hertil blev svaret at først når der ikke længere kører 
sag fra Selandia i kommunen, kan vi komme videre med sagen. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Regnskab – Regnskabet blev godkendt. 
 
Indkomne forslag: bestyrelsen foreslog, at der i forbindelse med for sent indbetalt haveleje pålægges et gebyr på 150 kr. 
– forslaget blev vedtaget. 
bestyrelsen foreslog, at børns leg på pladsen og i boldbur i skolesommerferien kan foregå indtil kl.22 – forslaget blev 
vedtaget. 
Bestyrelsen indstillede at følgende tilføjes ordensreglementet: støjende og generende adfærd fra voksne på pladsen, 
særligt søndage efter kl. 13 er forbudt – forslaget blev vedtaget. 
Bestyrelsen indstillede at følgende tilføjes ordensreglementet: Husene skal bygges forskudt af hinanden på 
havelodderne.- forslaget blev vedtaget ( da den forskudte beliggenhed har været ophævet i nogle år, vil der i praksis 
kunne forekomme situationer, hvor dette ikke helt kan efterleves, men her vil bestyrelsen sammen med en haveejer der 
ønsker at lave nybyggeri finde den bedst mulige placering, hvor brandhensynet er i højsæde). 
Freddy Nielsen have 83 foreslog, at der først kan udstedes bøde, i forbindelse med havegennemgang, efter en skriftlig 
advarsel og kun såfremt haveejeren indenfor en 14 dages periode stadig ikke har bragt forholdet i orden. – forslaget blev 
vedtaget. 
 
Et flertal af bestyrelsen indstillede bilag 1 vedrørende funktioner og deres aflønning til vedtagelse – forslaget blev 
vedtaget. 
Budget – blev vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen mv.: Jytte Fredsskov have 100 blev genvalgt som kasserer. Lennart Haubech have 114, Charlotte 
Warth have 189 og Bettina Nielsen have 157 blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. På førstkommende 
bestyrelsesmøde fordeles de posterne på henholdsvis 2 og 1 årige. Stephen Gulseth have 45 samt Preben Perret-Gentil 
have 154 blev valgt som suppleanter for en 1 årig periode. Anja Bogø have 186 samt Steffen Lund have 8 blev valgt som 
kritiske revisorer ( bilagskontrollanter). John Nielsen have 158 og Hanne Petersen have 135 blev valgt som 
revisorsuppleanter( bilagskontrollantsuppleanter). 
 
Evt. 
 
Under evt. blev bla. efterspurgt en hjemmeside, der blev appelleret til at beslutning om opsætning af evt. fremtidige 



master skulle afgøres på en generalforsamling, der blev oplyst om den sociale fond som får sin økonomi fra overskud fra 
bankospillet . Der blev ikke taget afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen – dette gøres 
som i 2009 i forbindelse med haveåbningen. 

 


