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HF Sundbo, 
Generalforsamling, d. 20.03.13 

Kl. 19.00 i Karens Minde Kulturhus, 2450 København SV 
 
            
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Godkendelse af budget 2013 
6. Indkomne forslag 
7. Valg ifølge love 
8. Eventuelt. 

 
 
 
Ad. 1. Valg af dirigent 
Nils Tornborg fra Kolonihaveforbundets kreds 1 blev valgt. 
 
Ad. 2. Protokol 
Jesper Grolin opsummerede referatet fra generalforsamlingen i 2012, og nævnte bl.a. at 
ventelisten er blevet åbnet, at den nye lejekontrakt med kommunen betyder at lejen stiger, 
og at der er kommet nye regler for vurdering af haver til salg.  
Det blev forslået, at det i fremtidige indkaldelser til generalforsamling nævnes at referat fra 
den tidligere generalforsamling lægges op på haveforeningens hjemmeside.  

è Protokollen blev godkendt.	
 
Ad. 3. Formandens beretning 
Formand Arne Christensen bød velkommen og nævnte bl.a. at:  

- ventelisten blev i sæsonen 2012 åbnet for ny tilgang. Kommunen modsatte sig at vi 
indførte nogen begrænsning på antallet af opskrevne og ventelisten var derfor ved 
indgangen til 2013 oppe på 182.  

- haveforeningen havde igen været lukket en uge for biler for at udbedre vejene, som 
blev udført af de 2 havemænd og 6 frivillige. 

- der har været lidt problemer med vurderingerne af huse til salg og overdragelse bl.a. 
fordi sælgere ikke har givet fyldestgørende oplysninger om forbedringer, og 
vurderingerne kan kun ændres via en anke til Kolonihaveforbundet, som koster 
2.000 kr. 

- bestyrelsen har holdt alle informeret via hjemmesiden og i alt 26 SMS beskeder i 
løbet af året.  

- en hjertestarter er blevet indkøbt og placeret i den gamle telefonboks, og der blev 
afholdt et kursus i brugen af hjertestarteren hvor imidlertid kun 16 deltog.   

- flere udlåner deres huse til familie eller venner, og formanden præciserede at 
bestyrelsen ifølge vedtægterne skal informeres og give sin tilladelse.  
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- Københavns Kommune forventer ikke at påbegynde kloakering af kolonihaver før 
2017-18, og vil starte med de mest forurenede haveforeninger. 

- formanden takkede endelig festudvalget for dets store arbejde.	 
 

I den efterfølgende debat blev det bl.a. fremført at der er behov for flere kurser i brug af den 
indkøbte hjertestarter. Derudover blev det diskuteret om livstestamenter giver mulighed for 
at afvige kravet om at kolonihavehuse kun kan arves i lige linje, men et flertal af talerne 
afviste dette.  

è Formandens beretningen blev vedtaget enstemmigt.	
	
Ad. 4. Godkendelse af regnskab 
Kasserer Anette Stralner fremlagde regnskabet som er revideret af vores eksterne revisor. I 
den efterfølgende debat blev der spurgt til om foreningens store beholdning af penge kunne 
bruges til at reducere medlemmernes fællesudgifter? Kassereren forklarede at 
beholdningen var midlertidig og skulle bruges til dækning af bl.a. en forestående regninger 
til renovation og jordleje for 2013. Derudover blev det foreslået at der i fremtiden skete 
henlæggelser til nye el-ledninger i haveforeningen.  

è Regnskabet blev godkendt. En stemte hverken for el. imod.  
 
Ad. 5. Godkendelse af budget 2013   
Kassereren fremlagde budgettet for 2013, og spørgsmålet om henlæggelser til nye el- og 
vandledninger blev igen bragt op, og formanden bemærkede at dette ville kunne vedtages 
på næste generalforsamling.  

è Budgettet blev vedtaget. 
 
Ad. 6. Indkomne forslag 
Der blev behandlet syv forslag:  
 
Forslag 1 
Bestyrelsen sørger for at der bliver afhentet storskrald mindst fire gange i løbet af sæsonen. 

è Forslag 1 blev vedtaget.  
 
Forslag 2 
Der anskaffes to flismaskiner til fælles brug i haveforeningen. 

è Forslag 2 blev ikke vedtaget.  
 
Forslag 3 
De fælles gange og stier må gerne være bevokset med græs. 

è Forslag 3 blev trukket tilbage.  
 
Forslag 4 
Der lægges perlegrus på de fælles gange for at øge holdbarheden. 
Forslaget medførte en længere diskussion. 

è Forslag 4 blev trukket tilbage.  
 
Forslag 5 
Hovedporten holdes lukket og aflåst hele året, også i sommerperioden, dog med lågen for 
gående åben. 

è Forslag 5 blev ikke vedtaget.  
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Forslag 6 
Det tillades at opføre ildsteder, herunder brændeovne i overensstemmelse med det til 
enhver tid gældende bygningsreglement. 
Forslaget førte til en del debat om mulige forureningsgener og brandfare. 

è Forslag 6 blev ikke vedtaget.  
 
Forslag 7 
Bestyrelsen forslog at der blev lavet vejbump på vores stier da der bliver kørt alt for stærkt. 

è Forslag 7 blev ikke vedtaget.  
 
 
Ad. 7. Valg ifølge love 
Til bestyrelsen blev: 
Kasserer    Anette Stralner, have 33  genvalgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem  Kjeld Madsen, have 80  genvalgt for 2 år 
 
Bestyrelses suppleant Lisbeth Wilmarst, have 62  valgt for 2 år 
 
Til vurderingsudvalget blev genvalgt:  
    Bjarne Olsen, have 63 
    Christian Jacobsen, have 44 
    Leif Sørensen, have 2A 
Suppleant:   Henning Hansen, have 76 
 
Til festudvalget blev valgt:  
    Ingemann Wilmarst, have 62 
    Mansour Salimi, have 35 
    Ellen Mogensen, have 92 
    Camilla Sørensen, have 110 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Det blev oplyst at Arnes 25 års jubilæum som formand for HF Sundbo vil blive fejret på 
festpladsen den 8. Juni. 
 
Jesper Grolin 
29.01.2014. 


