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GENERALFORSAMLING 2017 
15. marts, kl. 19.00, Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 SV. 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Godkendelse af budget 2017 
6. Indkomne forslag 
7. Valg ifølge love 
8. Eventuelt 
 
 
Ad. 1.  Valg af dirigent 
Bjarne Olsen blev valgt til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovmæssigt 
indkaldt.  
 
 
Ad. 2.  Protokol  
Jesper Grolin opsummerede sit referat fra generalforsamlingen 2016, og nævnte bl.a. at 
bestyrelsen i 2016 havde indgået en aftale med DONG/Radius om etablering af et nyt el-system i 
haveforeningen.  
-> Protokollen blev godkendt 
 
 
Ad. 3.  Formandens beretning  
Formanden nævnte i sin beretning for 2016 bl.a. at: 
- prisen for vurdering af huse, som sættes til salg, vil stige til kr. 1.500, 
- indtægter fra ventelisten har bl.a. været brugt til et nyt hegn ved fælleshuset, samt nyt værktøj 

og nye borde til haveforeningen, 
- bestyrelsen har drøftet muligheden for at sende post og materialer til medlemmerne digitalt og 

spurgt Kolonihaveforbundet til råds. Forbundet har givet grønt lys for dette under forudsætning 
af at medlemmer uden computer kan få post tilsendt per brev. Bestyrelsen vil i løbet af 2017 
overveje hvordan vi bedst foretager overgangen til digital post, og 

- Formanden takkede endelig Flemming, have 110, for hjælp med at holde forbindelse med 
DONG/Radius angående nedlægning af nyt el-kabel system. 

 
Formanden gav herefter ordet til Flemming, som fortalte nærmere om DONGs planer og han 
præsenterede derudover et pristilbud fra el-installatør IvanP om nedlægning af kabler til sti-
belysning i forbindelse med DONGs gravearbejder. Pristilbuddet beløb sig til i alt kr. 350.000. Der 
var en del spørgsmål til Flemming hvorefter der blev foretaget en vejledende afstemning, som viste 
et overvældende flertal mod at gå videre med planerne om etablering af sti-belysning. 
-> Formandens beretning blev godkendt 
 
 



 

 

Ad. 4.  Godkendelse af regnskab  
Revisoren gennemgik regnskabet, som både havde været tilgængelig på vores hjemmeside og 
udsendt per post til medlemmerne. Revisionen havde ikke givet anledning til bemærkninger. 
Kassereren gennemgik derefter detaljerne i regnskabet. Der blev stillet en række spørgsmål 
angående forskellige poster, herunder omkostningerne til renovation, og medlemmernes adgang til 
at se og kontrollere regnskabets bilag blev rejst, og det blev bekræftet at den mulighed står åben. 
-> Regnskabet blev godkendt 
 
 
Ad. 5.  Godkendelse af budget  
Revisoren og kassereren fremlagde budgettet for 2017. Der blev stillet en række spørgsmål, 
herunder til stigningen af havelejen til kommunen, og mulighederne for at begrænse 
omkostningerne til renovation. 
-> Budgettet blev vedtaget 
 
 
Ad. 6.  Indkomne forslag  
 
Forslag 1 - Carsten, have 60, foreslog at låse og nøgler til haveforeningens låger udskiftes, for at 
begrænse antallet af nøgler der er i omløb og dermed faren for at tyveri i vintersæsonen. Carsten 
havde fået et tilbud på kr 68.000 inkl. tre nøgler til hver have, som dog ikke var systemnøgler. 
Formanden havde indhentet et tilbud på kr 44.000 med to kopi-sikrede nøgler per have. Nye nøgler 
til det system ville koste kr. 195. Der var en debat om forslaget - især om hvorvidt dette tiltag reelt 
ville kunne reducere faren for tyveri i vintersæsonen.  
-> Forslaget blev nedstemt. 
 
Forslag 2 - om honorarforhøjelse til bestyrelsen. 
-> Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad. 7.  Valg ifølge love 
 
Kasserer: Anette Stralner, have 33, modtog genvalg, og blev valgt enstemmigt.  
 
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Madsen, have 80, havde oprindeligt tilkendegivet, at han modtog 
genvalg, men han trak sit kandidatur tilbage med henvisning til den stigende digitalisering af 
bestyrelsens arbejde. 
Følgende andre blev foreslået: Flemming Sørensen, have 110, og Birthe Pedersen, have 97. 
Flemming modtog 47 stemmer, Birthe fik 7 stemmer, og to stemmer var blanke.  
Flemming Sørensen var hermed valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelses suppleant: Rune Aastradsen, have 85, modtog genvalg og blev enstemmigt valgt.  
Til den anden suppleantpost, som blev ledig efter Flemming Sørensens valg til bestyrelsen, 
opstillede Lisbeth Willmarst, have 62, og Dorte Kjærager, have 89. Dorte fik 38 stemmer, Lisbeth 8 
stemmer, og 4 stemmer var blanke. Dorte Kjærager var hermed valgt som den anden suppleant.  
 
Festudvalg: 
Bestyrelsen vil fastlægge datoerne for festerne, og derefter kan medlemmerne melde sig til at 
arrangere de forskellige fester når de afhenter haveindbetalingerne den 1 og 8 april. 
 
Vurderingsudvalg: Bjarne Olsen, have 63, Christian Jacobsen, have 44, Leif Sørensen, have 2A, 
modtog alle genvalg, og blev valgt enstemmigt. 
 
Vurderingsudvalgssuppleant: Thomas Andersen, have 115, modtog genvalg, og blev enstemmigt 
valgt. 
 



 

 

 
Ad. 8.  Eventuelt 
Ulla Fricke, have 41, havde talt med Københavns Kommune om rottebekæmpelse, og kommunen 
tilbød at komme ud til haveforeningen og informerer medlemmerne om hvordan man bedst 
bekæmper rotter, som er steget i antal på grund af de varme somre. 
 
Jørgen Topp Lassen, have 99, informerede om sin kontakt med kommunen ang. træer og P-
pladserne. Der vil blive plantet nye træer omkring vores P-plads. Der vil samtidig blive sat nye P-
skilte op på Hammelstrupvej, som vil begrænse mulighederne for at parkere udenfor 
haveforeningen, og der må derfor forudses trængsel på vores indhegnede P-plads. Bestyrelsen vil 
som konsekvens heraf henstille til at der ikke henstilles trailere på P-pladsen, - den må forbeholdes 
biler. Bestyrelse blev samtidigt opfordret til at kontakte kommunen og evt. Borgerrepræsentationen 
med en appel om at få flere P-pladser.  
 
 
Jesper Grolin 
Sekretær for HF Sundbo bestyrelsen 
 
19. marts 2017 


