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Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Godkendelse af budget 
6. Indkomne forslag 
7. Valg ifølge love 
8. Eventuelt 
 
 
Ad. 1.  Valg af dirigent 
Kjeld Madsen blev valgt til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovmæssigt 
indkaldt.  
 
Ad. 2.  Protokol  
Jesper Grolin opsummerede referatet fra generalforsamlingen 2014. Han nævnte at referatet har 
ligget på hjemmesiden siden sidste forår, men at hjemmesiden har været nede de seneste to uger. 
Den er ved at blive omlagt til et nyt program. 
-> Protokollen blev godkendt 
 
 
Ad. 3.  Formandens beretning  
Formanden nævnte i sin beretning for 2014 bl.a. at: 
- der har været en del indbrud og hærværk i løbet af vinteren, som primært er resulteret i ødelagte 
døre og vinduer, 
- vi har i 2014 måttet reparere vores veje igen og det samme kommer til at gælde i 2015, 
- der har været en nabostrid omkring skellet i baghaverne mellem to medlemmer, og det blev 
understreget, at det er vigtigt med skriftlige aftaler omkring bl.a. nye hegn ved skel, 
- vores fælles toiletter er blevet renoveret, 
- kommunen har bedt om oplysninger om vores huses størrelse, alder og afstand til skel, og det 
blev oplyst at kommunen i nogle kolonihaver har beordret nedrivning af bebyggelse hvor den 
samlede bebyggelsesprocent overskred den tilladte grænse, 
- kloakering af haveforeningen næppe vil blive krævet af kommunen før om 4-5 år, og 
- der er 225 på vores venteliste pr. 31/12 2014. 
-> Formandens beretning blev godkendt 
 
Ad. 4.  Godkendelse af regnskab  
Revisoren gennemgik regnskabet, som var blevet udsendt til medlemmerne. Revisionen har ikke 
givet anledning til bemærkninger. Revisor forklarede hvordan regnskabet er struktureret og nævnte 
at regnskabet viste et mindre underskud på 19.891kr. Kassereren gennemgik derefter detaljerne i 
regnskabet. Der blev efterfølgende stillet en række spørgsmål angående forskellige poster. 
-> Regnskabet blev godkendt 
 



 

 

Ad. 5.  Godkendelse af budget  
Kassereren fremlagde budgettet for 2015. Der blev stillet en række spørgsmål, som blev besvaret 
af kasserer og revisor. 
-> Budgettet blev vedtaget 
 
Ad. 6.  Indkomne forslag  
 
Forslag 1 – om afsættelse af 100.000kr til tyverisikring, som kan diskuteres på fællesmødet i 
august på grundlag af forslag fremlagt af bestyrelsen, - indsendt af Bjarne Olsen, have 63. 
I diskussionen blev det af forslagsstilleren fremført, at der burde sættes et højere og bedre hegn 
rundt om hele haveforeningen, men der var dog ikke enighed blandt deltagerne i diskussionen om 
det rent faktisk ville virke. En fortalte, at de har et lys med føler, som automatisk tænder når nogen 
kommer ind til huset. En anden foreslog videoovervågning og at haverne på baggangen satte hegn 
op ud til parken. Individuelle tyverialarmer blev også foreslået, mens nogen mente at 
gennemførelsen af de mange forslag kun vil føre til en optrapning af tyvenes metoder. 
-> Forslaget blev ikke vedtaget 
 
Forslag 2 – om nedsættelse af udvalg til at begrænse skader ved indbrud, som kan fremlægges 
ved fællesmødet i august, - indsendt af Lola Broe, have 108. 
-> Forslaget blev vedtaget. Følgende haver tilbød at deltage i det forslåede udvalg: have 09, 37, 
62, 89, og 108. 
 
Forslag 3 - fordeling af pligtarbejde over tre dage for hhv. haverne 1-41, eller 42-78, og 79 -116. 
-> Forslaget blev trukket tilbage 
 
 
Ad. 7.  Valg ifølge love 
 
Kasserer: Genvalg af Anette Stralner, have 33, 
 
Bestyrelsesmedlem: Genvalg af Kjeld Madsen, have 80, 
 
Bestyrelses suppleant: 
Lisbeth Wilmarst, have 62, var villig til at modtage genvalg, 
Rune, have 85, stillede også op til valg. 
-> Rune blev valgt 
 
Festudvalg: 
Nickie Frederiksen, have 3, deltager i forberedelsen af alle tre fester, 
Mette Leisner have 35, og Mette Abramson, have 104, deltager i forberedelsen af sommerfesten, 
Birthe Pedersen, have 97, vil deltage i forberedelsen af loppemarkedet. 
 
Vurderingsudvalg:  
Der blev diskussion om hvorvidt de to vurderingsmænd, som ikke var til stede kan genvælges. Det 
blev konstateret at der ikke var noget i vedtægterne, som hindrede det. 
-> Hele vurderingsudvalget blev genvalgt 
 
Ad. 8.  Eventuelt 
 
Havemænd: 
Jørgen Hansen, have 5, har tilbudt at være havemand i sæsonen, 2015. 


