
Referat af ordinær generalforsamling i HF 

Bartholine Jørgensens Minde 2020 

Generalforsamlingen er afholdt Kaffe Fairs lokaler, torsdag den 13. februar 2020.  

Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller-udvalg: Jørgen Olesen fra Kredsbestyrelsen, blev valgt 

som dirigent og bekendtgjorde at der var lovlig indkald.  

Have 50 nævnte der manglede et punkt på dagsorden ”valg af revisor”. Dette blev noteret.   

Referent: Lisbeth Liv Olesen, have 110  

Stemmetæller: have 31, have 148, have 121B (50 stemmeberettigede var mødt op) 

Årsberetning 2020 

Velkommen og tak for 2019.   

Tak for en dejlig generalforsamling tilbage i februar 2019. Vi fik hurtigt indkaldt til møde, hvor nye 

bestyrelsesmedlemmer blev indviet i bestyrelsens projekter og opgaver. Vi brugte desuden mødet 

på at sætte dagsorden for hvilken bestyrelse vi ønsker at have og hvilke værdier vi gerne vil arbejde 

ud fra.    

Molokker   

Vi besluttede på tidligere generalforsamling, at finde en anden løsning på vores skraldordning, som 

blev molokker.  Arbejdet omkring at etableret har fyldt meget i 2019 og Jonna og Martin har knoklet 

på at finde gode og realistiske løsninger. Det viser sig at sådanne nogle molokker er forbundet med 

mange forskellige regler og retningslinjer, som sådan noget med Aalborg kommune og renovation 

ofte er. Så det har været et omfangsrigt stykke arbejde der skulle laves –OG et stort tak til de haver 

som bliver påvirket af de nye molokker! Vi vil i bestyrelsen gerne takke Jonna og Martin for deres 

store arbejde.  Jonna vil give en status senere på hvor vi er i dag. 

Affald og tømning af containere   

Som i alle ved har vores containere stået ved indgangen. Vi blev pålagt fra Aalborg Kommune 

renovation at de skulle køres ud til tømning ved Annebergvej. Det betød at forskellige containere 

skulle køres ud og retur på forskellige tidspunkter. Vi oprettede en begivenhed på facebook hvor vi 

bad om hjælp til løsning af denne opgave. I var flere som bød ind og vi vil gerne takke jer for jeres 

dejlige måde at hjælpe med løsningen af dette. Det fungerede pga. jeres promote hjælp og 

opmærksomhed på opgaven.   

Vandåbning 1. marts 2019   

Sikke en skøn vandåbning, hvor vi mødtes ved indgangen som altid. Vi sang og grillede pølser og I var 

glade mødt op. Vi var alle længselsfulde mod en ny sæson og dette på trods af kolde næser og kolde 

fødder.  Så var sæson 2019 i gang.      

Haveskitser   

Kommunen bad os udarbejde nye skitser af vores haver, på trods af at vi allerede havde afleveret 

skitser over haverne. Denne nye skitse var betydelig omfangsrig og vi havde derfor to weekender 

hvor der var mulighed for at kigge forbi, stille spørgsmål og få hjælp til at udfylde de nye skitser. Vi 



oplevede at I tog pænt i mod opgaven og det var en dejlig oplevelse for os i bestyrelsen, da vi fik 

nogle gode snakker med jer og nogle hyggelige stunder.     

Hække og veje   

Når vi får leveret varer med lastbil i vores forening, er det sket at den lastbil er kommet lidt tæt op af 

hækken, og nogle gange gjort skade. Det er rigtig øv når det sker, og derfor vil vi anbefale at man 

søger for at klippe sin hæk ind.   

Vor herre mener at vi skal have regn, og man må sige at det fik vi da vist også i 2019. Vores veje er 

fyldte med huller – derfor arbejder vi på at få en bedre afhøvling og et tykkere lag grus i 2020. Indtil 

da skal hullerne fyldes med grus.     

Nye lejekontrakter med Aalborg kommune   

I starten af 2019 blev vi opmærksomme på at vi desværre var en af de haveforeninger som ikke 

havde hjemmel i loven til at give byggetilladelser efter anvisningen fra ”almindelige bestemmelser”. 

Der mangler en tinglysning for at vi har mandat til dette.   

Vi blev informeret om at der ville komme nye lejekontrakter til sæson start som ville løse dette. 

Status er at vi fortsat ikke har fået dem.  Nordjyske Kreds er blevet præsenteret for et udkast og 

bestyrelsen har haft mulighed for at kommentere på disse og kommentarerne er sendt til Aalborg 

Kommune. Så vi afventer fortsat Kommunen.   

Hvis man ønsker at få en byggetilladelse skal man fortsat søge denne hos bestyrelsen, og godkendes 

der, og endelig godkendes ved Aalborg Kommune.      

Tour de Kolonihave   

Ved et formandsmøde i kredsen efterlyste andre bestyrelser et forum hvor man kunne 

erfaringsudveksle mellem haveforeningerne. Dette er resulteret i Tour de Kolonihave, hvor der 

foreløbigt har været to arrangementer.   

Det andet var i vores skønne haveforening i regnvejr! De mødte fik en rundtur i foreningen og var 

inde og se flere forskellige haver, og sluttede af i min have med en bid brød. Her fik vi mulighed for 

at erfaringsudveksle og blive klogere på hvordan vi udføre bestyrelsesarbejdet i de forskellige 

foreninger. Dette samarbejde giver rigtig god mening og meget informationsrigt. 

Arrangementer i foreningen   

Vi har haft flere arrangementer i 2019. Børnearrangementet blev af holdt slut maj – samme dag som 

karneval. Der var desværre ikke så mange fremmødte som man kunne ønske, men vi havde en 

dejlige eftermiddag sammen og hyggede os. For at man skulle lære hinanden bedre at kende, 

ønskede bestyrelsen at afholde en sommerfest. Desværre blev denne aflyst grundet for lidt 

tilmeldte.   

Loppemarkedet som to gæve foreningsmedlemmer havde arrangeret var efter vores mening en 

bragende succes. Og hold da op et stykke arbejde de havde lagt i det. FLOT! Vi kan kun håbe at de er 

friske på et loppemarked igen i år. Det var smadder hyggeligt!    

Det gode naboskab   

Når vi træder ind i Bartholine Jørgens Minde og skal være i vores haver, er det vigtigt at alle trives. 

Derfor er det gode naboskab vigtigt. Og at vi gør vores del for at det fungerer, og det betyder også at 



man overholder det regelsæt som vi er underlagte som kolonihaveejer. Vi som bestyrelse opfordrer 

til at man altid først selv forsøger at løse eventuelle uoverensstemmelser – og først inddrager 

bestyrelsen når det ikke kan løses indbyrdes. Vi tror på at man ved dialog og nysgerrighed kan 

komme rigtig langt.      

Solgte haver i 2019   

Der er solgt 13 haver i 2019, hvilket er et forholdsvis lavt antal, og der opleves en stor interesse for 

vores haver. Det betyder at haverne sælges til vurderingsprisen. Vi oplever i bestyrelsen at modtage 

mange henvendelser der omhandler haver til salg. Vi henviser til at det er sælger som står for 

annonceringen og for at finde en køber. Vi i bestyrelsen har ikke mulighed for at formidle salg og 

udlevere ikke informationer omkring haver til salg.     

Webmaster   

Martin som var med i bestyrelsen har været så fantastisk at være behjælpelig med at klare de IT 

tekniske opgaver. Nu mangler vi en ny der er frisk på opgaven, så sidder der en der er frisk på mindre 

web/IT opgaver som at uploade referater og vedligeholde vores hjemmeside. Der vil være tale om 

en økonomisk kompensation for løsningen af denne opgave – alt efter hvor stor den bliver i 2020.   

  Formandens beretning blev godkendt.  

 Årsregnskab: blev præsenteret af kasserer Jonna Kristensen, have 132. Regnskabet blev godkendt.  

 K A F F E P A U S E 

  Indkomne forslag:  

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

fælleshegn i hegnsloven (Mathias have 148) 

Skriftlig afstemning, hvor der inden afstemning var dialog med forskellige argumenter for og 

imod forslaget. Afstemningsresultat: JA 21 – NEJ 28.  Forslaget blev forkastet.   

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).  Der blev stemt ved håndsoprækning, hvor der forinden var dialog 

om for og imod bom. Forslaget er forkastet.  

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

John have 30) 

Der blev stemt ved håndsoprækning og forslaget blev vedtaget med stort flertal.   

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) 

Der blev stemt ved håndsoprækning, hvor der inden afstemning, var dialog om for og imod 

forslaget. Forslaget blev forkastet.   

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 53) 

 Birdie informerede om problematikkerne omkring en udkørsel på vej 3,  med en henstilling til 

at komme tilbage til tidligere model, hvor man køre ind i haven til højre og venstre ad vej 1 

og 4, og man må køre ud af vej 1 og 3. Der henstilles til, at man er tolerant hensynsfuld og 

overholder hastighedsbegrænsningen på de 15 km./t.  Der blev afstemt ved 

håndsoprækning. Det reviderede forslag vedtaget.    

a. Vejen asfalteres fra Annebergvej og frem til have 32 (forbi molokkerne) (Anita have 31). Der 

var dialog omkring forslaget. Bestyrelsen er bekendt med problematikken og der arbejdes på 

forskellige løsningsforslag. Afstemning ved håndsoprækning. Forslag forkastet.   

Budget 2020: Kasserer Jonna Kristensen fremlagde budgettet og besvarede spørgsmål undervejs. 

Budget godkendt – og hermed en lejeforhøjelse på 200 kr. 

Molokkerne: Der blev orienteret omkring Molokkerne, hvor vi venter på nedgravning. Der var 

praktiske spørgsmål, blandt andet om vi kan overholde budgettet, hvilket der forventes.  

Der kommer nøgle på Molokkerne – og det er de samme nøgler der bruges til lågen op til 

Annebergstien. De som ønsker en nøgle kan købe en hos kassereren. Nøgle koster kr. 60,- pr stk.  

Det er pt. aftalt at arbejdet påbegyndes i uge 9 og forventes færdigt i uge 10. Det betyder at vores 

Molokker er klar når vores sæson starter.   

f. Valg af formand for 1 år –  Charlotte Zon have nr. 8  

g. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år – Hedvig have nr. 137 

h. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Jeppe have nr. 107 

i. Valg af 2 bestyrelsesmedlems suppleant i 1 år – Lars have nr. 128 og Kit have nr. 6 

j. Valg af kassere for 2 år – Jonna have nr. 132 

k. Valg af 1 revisor for 2 år – Lis have nr. 114 

l. Valg af 2 revisor suppleant for 1 år - Claus have nr. 82  

m. Valg af formand for vurderingsudvalget for 2 år -  Kaj John, have nr 30 

n. Valg vurderingsudvalgsmedlem for 1 år – Mette, have 111 

Valg af 2 vurderingsudvalgssuppleanter for 1 år – Niels Henrik have 102    

Eventuelt.  




