
Referat af generalforsamlingen 6.3.2016 

Frank have 72 blev valgt som dirigent. 

Der blev valgt 3 stemmetællere og bestyrelsen tager referat. 

Beretning. 

Formanden kom blandt andet ind på, at der er flere nye haveejere end normalt. Der er vurderet 37 haver i 

2015, ikke alle med henblik på salg, men der er solgt ca. det dobbelte antal haver i forhold til hvad vi plejer. 

Det har betydet helt ekstraordinær belastning af vurderingsudvalget og da 2 af dem var blandt dem der 

solgte, lovede den ene, Torben, at hjælpe frem til generalforsamlingen. 

Vi er desværre blevet bekendt med at nogle af de sælgende har forsøgt at få ”sorte penge” i forbindelse 

med salget – det er blevet standset, når vi er blevet bekendt med det. Det er strengt forbudt og bestyrelsen 

anmelder både til politi og skat, hvis vi bliver bekendt med at det rent faktisk sker. Også i Selandia skal det 

være muligt for helt almindelige indkomster at købe have! 

Stor tak til alle der enten har været frivillige i nogle af vores mange klubber eller på anden vis i foreningen. 

De 2 musikarrangementer har været en succes, som vi håber vil gentage sig i årene fremover. 

Gadelygten for enden af b-gangen kommer op i forbindelse med kloakeringen og den ekstrabelysning ved 

have 129 ud mod c-gangen står på kontoret og afventer at kloakeringsarbejdet er overstået. 

Og hvor er vi så med kloakeringen? 

Der arbejdes livligt i haveforeningen – der er mudder, grus og store maskiner overalt – Selandia er en 

byggeplads med mange restriktioner: der må ikke være private biler, man må ikke gå på pladsen eller hvor 

der arbejdes. 

Det kommer også til at have indflydelse på den kommende sæson. 

Portene er på indtil arbejdet er færdigt. Der kommer ikke vand til haverne før arbejdet er færdigt. Fælles 

huset kan ikke bruges ud over lørdag/søndag og kun her hvis vi kan få vand og få toiletterne til at fungere. 

Det får indflydelse på alle klubber, som kan bruge huset i weekends – Mugge tager en snak med de 

forskellige klubansvarlige. 

Vi får ikke grøntcontainere eller containere til storskrald før end arbejdet er færdigt. 

Der kan ikke afholdes loppemarked, så der må findes på andre aktiviteter for børn end den tur som 

loppemarkedet plejer at finansiere. 

Køkkenaffald skal afleveres hver søndag mellem 9-12 i containeren som lige nu står uden for lågen på 

Viberupstræde, det skal det lige nu fordi vi kloakerer men også fremover, fordi vores store trailer er blevet 

stjålet. 

Når vi er ved at være færdige med arbejdet i fællesarealerne og inden I selv kan gå i gang på egen grund vil 

der dels blive lavet informationsmateriale og dels blive afholdt informationsmøde. 



Der vil under hele kloakeringsarbejdet være en vandhave åben i haveforeningen – lige nu er den for enden 

af b-gangen. 

Post og aviser kan ikke deles rundt førend arbejdet er færdigt. 

Beretningen blev godkendt. 

Regnskab. 

Alle har fået udleveret en ny side med balance og det er den der indgår. 

Have 75 spurgte om hvorfor wiiklubben havde fået betalt køleskab , når kegleklubben selv skulle betale – 

svaret var at både aktivisterne som vi tidligere har betalt køleskab til og wiiklubben ikke har 

indtjeningsmuligheder eller lagerplads, derfor har foreningen betalt. 

Regnskabet blev godkendt. 

Indkomne forslag:  

Der var 2 forslag til vandafregning. Forslaget om at alle via havelejen forlods har betalt for 12 m3 og alene 

betaler for individuelt vandforbrug her ud over blev godkendt med 88 stemmer for og 13 imod. 

Forslaget om at lukke pladsen for gennemkørende trafik og i stedet lave skråparkering for hver ende af 

pladsen blev vedtaget med 77 stemmer for og 2 imod. 

Forslaget om at indkøbe hjertestarter blev godkendt. 

Forslag d) vedrørende plankeværk ud til vej blev trukket. 

Forslaget om at genindføre Pigegarden i fordinelse med åbningen blev nedstemt med 36 stemmer imod og 

17 for. 

Budget. 

Budgettet blev godkendt. 

Valg. 

Jytte Fredsskov blev genvalgt som kasserer. Charlotte Warth og Randi Læbo Mahe blev genvalgt for en to- 

årig periode til bestyrelsen og Jan Bærentzen blev valgt for en et-årig periode. 

Steven Gulseth blev genvalgt som suppleant og derudover blev Pauline have 33 valgt som suppleant. 

Frank have 72 og Jeanet have 104 blev genvalgt som bilagskontrollanter. 

Connie have 84 blev genvalgt som billagskontrollantsuppleant. 

Brian have 108, Steffen have 162 og Henrik have 224 blev valgt til vurderingsudvalget. 

Under evt. var der en opfordring til at alle tænker sig godt om når vi spiller musik, skru ned og luk vinduer 

og døre. 

Referent: Bestyrelsen ved Randi og Britt 


