
Generelforsamling 2020 torsdag den 13. februar kl. 19.00 

I KaffeFairs lokaler Strandvejen 19, 9000 Aalborg 

  

Velkomst ved Jørn Olsen fra Nordjyske Kreds  

  

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Årsregnskab 2019 – vedlagt  

4. Indkomne forslag:  

a. Reglerne for hækhøjde ændres, så hækken ud mod stien fremover følger 

reglerne for fælleshegn i hegnsloven (Mathias have 148)  

  

b. Der etableres aflåselig bom ved indkørsel fra Annebergvej. Bom aflåses i 

perioden 1/11 - 31/3, hvor ophold i havehus ikke er tilladt i perioden 21-06. 

Haveejer og beredskab har nøgle til bom (Kaj John have 30)  

  

c. Der etableres særskilt infotavle med tydelig angivelse af gade nr. og have nr. fra – 

til (Kaj John have 30)  

  

d. Haveforeningen foretager regulering af hæk i højde til 165 cm og indklipning af 

hæk mod haveforeningens veje til en linje der følger bagkant af forsyningsskabe 

(Kaj John have 30)  

  

e. Et stort suk vedrørende tidligere vedtaget ændring af kørselsretning. Jeg foreslår, 

at beslutning om ensretning af indkørsel via gade 1 ( til venstre) og 4( til Højre) og 

udkørsel for alle alene via gade 3 (midten) ændres således:  
 

I forårsperioden fra vandåbning ca. 1.april til og med 31/5 samt i 

efterårsperioden 1/9 til vandlukning ca. 1/11, er der indkørsel via gade 1+2 og 

udkørsel via gade 3, eller indkørsel via gade 4 ( til højre) og udkørsel gennem 

gade 2 eller 3 henholdsvist. 
 

I sommerperioden 1/6 – 30/8 er der indkørsel via gade 1/ 2 eller 4 med udkørsel 

udelukkende via gade 3. 
 

I vinterperioden fra 1/11 – 30/3 bør der kunne køres ærindekørsel frit  i alle 

retninger, der er mulige under hensyntagen til hinanden. Der er vigepladser, som 

fungerer, bare de ikke bruges til parkeringspladser  

– en tendens der er tiltaget efter de nuværende færdselsregler er vedtaget. 
 

Som det er nu, er det næsten umuligt at få af- og pålæsning til at fungere, for 

beboere i gade 3.Vi er meget berørte af den stigende trafik. Ingen ro til at 



komme ind at hente, … eller bære ud. Konstant er der utålmodige biler i kø 

udenfor. Og hvis man er heldig at få udført sit ærinde holder man i kø selv for at 

komme ud… sandwich: låst såvel foran som bagfra. Desuden bør det øgede slid 

med store huller i vejen som følge særligt bemærkes. Hvem skal fylde huller og 

vedligeholde vejen, når alle biler slider vejen?  
 

Det er svært at opnå flertal for dette forslag, da vi jo i sagens natur på gade 3 vil 

være antalsmæssigt i mindretal, hvilket der bør politisk tages højde for. 
 

Håber derfor på en fælles forståelse og et fælles medansvar for på demokratisk 

vis at gennemføre en ændring af nuværende kørselsreglement til fælles bedste.  
 

Stem for at ændre kørselsreglementet i Bartholine allerede nu til kommende 

sæson 2020 (Birdie Vendelbo have 51)  

  

f. Vejen asfalteres fra Annebergvej og frem til have 32 (forbi molokkerne) (Anita 

have 31)  

 

5. Budget 2020 – vedlagt (bestyrelsen foreslår en stigning på haveleje 200 kr. årligt) 

 

6. Valg  

a. Valg af formand for 1 år – Charlotte have nr. 8 ønsker at stille op  

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (hvis Charlotte bliver formand)  

c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år  

d. Valg af 2 bestyrelsesmedlems suppleant i 1 år  

e. Valg af kasser for 2 år  

f. Valg af 2 revisor suppleant for 1 år  

g. Valg af formand for vurderingsudvalget for 2 år  

h. Valg vurderingsudvalgsmedlem for 1 år  

i. Valg af 2 vurderingsudvalgssuppleanter for 1 år  

7. Eventuelt  

  

Vi glæder os til at se jer.  

Aalborg, den 27. januar 2020 

Med Venlig Hilsen  

Jonna, Lisbeth, Mathias og Charlotte  

 


