
HF Sundbo, 
Generalforsamling, d. 19.03.14 

Kl. 19.00 i Karens Minde Kulturhus, 2450 København SV 
 
NB! Forud for generalforsamlingens start måtte haveforeningens formand bortvise en 
person, som ikke er haveejer, men fremviste en fuldmagt fra ejeren af have 65, Jonas 
Bütow, til at stemme på hans vegne. Allerede ved sidste års generalforsamling fastslog 
formanden for Kolonihaveforbundets kreds 1, at fuldmagter ikke kan godkendes når det 
ikke entydigt er hjemlet i haveforeningens vedtægter, og en sådan hjemmel findes ikke i 
HF Sundbos vedtægter. 
 
          
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. 
Kjeld Madsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var blevet lovligt 
indkaldt. 
 
Ad. 2. Protokol. 
Jesper Grolin opsummerede referatet fra generalforsamlingen i 2012, og nævnte bl.a. fra 
formandens beretning for 2012 at ventelisten var vokset stødt til 182 ved udgangen af 
2012, og at der var blevet indkøbt en hjertestarter, som er placeret i den gamle 
telefonboks. Der blev afholdt et kursus i brugen af hjertestarteren. Og det blev præciseret 
at bestyrelsen skal give tilladelse til udlån af huse i haveforeningen. 
Regnskabet for 2012 og Budget for 2013 blev godkendt efter diskussion af beholdningens 
størrelse. Under Indkomne forslag blev der behandlet ialt seks forslag hvoraf kun et blev 
vedtaget, nemlig at bestyrelsen skal sørge for afhentning af storskrald mindst fire gange i 
løbet af sæsonen. Under Eventuelt blev det oplyst at Arnes 25 års jubilæum som formand 
ville blive fejret på Festpladsen i begyndelsen af juni. 
  Protokollen blev godkendt. 
 
Ad. 3. Formandens beretning. 
Formanden nævnte i sin beretning for 2013 bl.a. at:  
- Der har i vinterens løb kun været fire indbrud, så det nye hegn synes at have hjulpet, 
- Københavns kommunen har oplyst at kloakering tidligst vil ske i 2018-2020 da der er 
gået politik i sagen, 
- Udlån af haver er i den forgangne sæson sket uden bestyrelsens samtykke, og på 
Kolonihaveforbundets opfordring er den generelle tilladelse til 6 ugers udlån af haver 
derfor ophævet. Alle udlån af haver, uanset længden, skal i fremtiden godkendes af 



bestyrelsen. Kolonihaveforbundet henviste i den forbindelse til §9 i vores vedtægter samt 
præciseringen i lejekontrakten om at gentagne udlån uden bestyrelsens samtykke kan føre 
til ophævelse af lejeaftalen.  
- Der har været uenighed mellem bestyrelsen og vurderingsudvalget om vurderingen af et 
enkelt hus, som derfor er blevet vurderet af Kolonihaveforbundets kreds 1.  
- Kolonihaveforbundet har også præciseret reglen om max. 15% bebyggelse af grunden, 
og at haver skal overholde dette ved videresalg.  
- Formanden takkede festudvalget og havemændene for deres arbejde. Den afgående 
havemand, Jørgen Hansen, have 5, blev takket for sin indsats, og den ny havemand, 
Hans Højlund, have 69, blev budt velkommen. 
- Der var en længere diskussion af bl.a. den vurdering kreds 1 havde foretaget af et enkelt 
hus samt af 15% reglen og behovet for at lovliggøre husene ved salg.  
  Formandens beretningen blev vedtaget enstemmigt. 
 
Ad. 4. Godkendelse af regnskab. 
Revisor gav et overblik over regnskabet, og nævnte at revisionen ikke havde givet 
anledning til nogen kommentarer. 
Den efterfølgende diskussion drejede bl.a. om stigningen i havemændenes betaling, samt 
den stigning i omkostninger til administration, som fremgik af regnskabet. Det blev forslået 
at budgettet for det år som regnskabet angår fremgik af regnskabet, hvilket kasserer og 
revisor var enig i. 
  Regnskabet blev godkendt.  
 
Ad. 5. Godkendelse af budget 2014. 
Kassereren gennemgik budgettet for 2014 og nævnte bl.a. den stigende haveleje, samt 
diverse andre udgifter. 
I den efterfølgende diskussion, blev det forslået at visse af punkterne blev specificeret 
yderligere, herunder udgifterne under pligtarbejde og fortæring ved møder. 
  Budgettet blev vedtaget. 
 
Ad. 6. Indkomne forslag. 
 
Forslag 1  
Forslaget om at der blev udpeget et festudvalg for hvert arrangement i løbet af sæsonen 
blev diskuteret og blev støttet af Camilla, have 110, som følte at det havde været hårdt 
som medlem af sidste års festudvalg at stå for alle sæsonens arrangementer. Arne forslog 
at forslaget behandlet i forbindelse med valg af festudvalg under pkt. 7. 
  Forslag 1 blev trukket tilbage.  
 
Forslag 2  
I diskussionen af forslaget om en kloakeringsfond fortalte formanden at kommunen ikke 
kan sige noget omkostningerne. Nogen foreslog at folk selv sparede op til en fremtidig 
kloakering, mens andre ville vente til at kloakering blev påbudt og kommunen måske tilbød 
haveejerne et lån. 
  Forslag 2 blev trukket tilbage.  
 
Forslag 3   
Forslaget om fælles flismaskiner blev diskuteret, og der blev spurgt hvor de i givet fald 
skulle stå, og hvis maskinerne ejes af foreningen, har foreningen så ansvaret for evt. 
ulykker.  
  Forslag 3 blev ikke vedtaget.  
 



Forslag 4   
Det blev forslået at krav om hæk mellem forhaver og fællesgang blev ophævet. 
  Forslag 4 blev ikke vedtaget.  
 
Forslag 5  
Formanden forklarede at forslaget om en el-fond kom som en opfølgning af et forslag på 
sidste generalforsamling og at fonden skulle bruges til de større reparationer. Christian 
mente derudover at den burde bruges på nye kabler. 
  Forslag 5 blev vedtaget.  
 
Forslag 6   
Bestyrelsen foreslog en ændring til ordensreglement således at hovedlågen bliver holdt 
aflåst også i sæsonens første og sidste måned, hvor færre medlemmer bor i deres huse 
og faren for indbrud er større. Det vil sige at hovedlågen (iflg. stk. 1) holdes aflåst fra 1. 
oktober til 31. marts, samt at den (iflg. stk. 2) skal lukkes efter hvert brug fra 1. maj til 31. 
september.  
  Forslag 6 blev vedtaget.  
 
Forslag 7   
Ordensreglementets forbud mod brug af havemaskiner efter kl 12.00 om søndagen 
udvides til at gælde i hele haveforeningens sæson fra 1. april til 31. oktober.  
  Forslag 7 blev vedtaget.  
 
Forslag 8  
Det blev foreslået at flytte tidspunktet for generalforsamlingen til maj/juni således at den 
kunne afholdes i kolonihaven og evt. på selve festpladsen. I diskussionen blev udtrykt tvivl 
om det ville føre til en større deltagelse, og rent praktisk ville det ikke være muligt at 
afholde generalforsamlingen indendørs i tilfælde af dårligt vejr. 
  Forslag 8 blev ikke vedtaget.  
 
Forslag 9  
I forlængelse af forslag 8 blev det forslået at ændre regnskabsåret til at løbe fra 1. maj til 
30. april. 
  Forslag 9 blev ikke vedtaget.  
 
Forslag 10  
Det blev forslået at betaling af haveleje skulle kunne ske via betalingsservice således at 
man ikke behøver at afhente indbetalingskort i bestyrelseslokalet. Det blev klargjort (og er 
nu præciseret i ordensreglementet) at det ikke er nødvendigt at møde op for at afhente 
indbetalingskort og at uafhentede betalingskort bliver sendt med posten, men betaling kan 
ikke ske via betalingsservice, som forslået, men skal derimod som hidtil ske via netbank 
eller almindelig bankoverførsel.  
  Forslag 10 blev trukket tilbage.  
 
Ad. 7. Valg ifølge love. 
 
Formand:  
Arne Christensen, have 39, blev genvalgt. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Jørgen ‘Topper’ Lassen, have 99, blev genvalgt. 
Jesper Grolin, have 27, blev genvalgt. 



 
Suppleant til bestyrelsen: 
John Grøndtved, have 68, blev valgt. 
 
Festudvalg: 
Birthe Pedersen, have 97, og IngeLise Taarnberg, have 101 tilbød at stå for loppemarked. 
Ferdevs Erdogan, have 23, Mette Leisner, have 35, og Mette Abramson, have 104, tilbød 
at lave sommerfesten. 
 
Ad. 8. Eventuelt. 
Der blev spurgt til hvornår vandet åbnes samt hvornår indbetalingskort kan afhentes. 
Information vil bliver sendt per SMS. Det blev derudover nævnt at mange haver på 
baggangen bliver misligeholdt. 
  
Jesper Grolin, 
HF Sundbo 27, 
18 maj 2014. 


