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Beslutningsreferat 
Generalforsamling 15. februar 2018 

 
Deltagere: 

- 61 havemedlemmer deltog i årets generalforsamling 
 
0. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt 
 
1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 

- Inger Kløjgaard fra Nordjysk Kreds valgt som dirigent 
- Stemmeudvalg valgt bestående af Thomas fra have nr. 23, Charlotte fra have nr. 8 og 

Lisbeth fra have nr. 110 

2. Bestyrelsens beretning og efterfølgende debat inklusive afstemning 

Vi mindes de afdøde 
Jeg vil gerne starte med, at vi mindes de medlemmer som vi desværre har måtte tage 
afsked med i det forgangne år. Lad os alle stå sammen et øjeblik og i stilhed mindes 
dem. Pause…. tak. 
 
Velkomst 
Det er mig en stor glæde at byde jer velkommen til dette års generalforsamling - tak 
til alle jer der er mødt op. Jeg vil også gerne takke for en dejlig havesæson 2017. Det 
har været en stor fornøjelse for bestyrelsen og jeg, at lære så mange af jer bedre at 
kende. Vi kunne godt have ønsket os lidt mindre regn i løbet af sommeren, men det 
bliver helt sikkert bedre i den kommende sæson. Jeg vil også gerne benytte 
lejligheden til at takke bestyrelsen, vurderingsudvalget, vores revisorer og 
containervagterne for deres arbejde i løbet af det forgangne år. Derudover skal der 
lyde et hjerteligt velkommen til de 28 nye haveejere i vores forening. 
 
Året der gik 
Det seneste år har været utroligt lærerigt og spændende for den nye bestyrelse. Der 
har været mange nye processer, deadlines og opgaver som vi skulle lære – og det har 
været et stort arbejde at overtage ansvaret for en haveforening som vores. Vi har 
haft fokus på at sikre en så smertefri overdragelse som muligt, men det har samtidig 
været vores ønske, at gøre foreningen uafhængig, så den ikke længere er bundet op 
på enkeltpersoner. Det skal være nemmere for fremtidige bestyrelsesmedlemmer at 
overtage opgaver og adgange, så de hurtigere kan komme i gang med det egentlige 
bestyrelsesarbejde. Vi har samtidig lanceret en ny hjemmeside, som gør det 
nemmere for foreningens medlemmer at finde relevant information, referater og 
nyheder. Vi har ligeledes oprettet Facebook-gruppen ”Bartholines Venner”, som nu 
har over 200 medlemmer. Der har selvfølgelig også været udfordringer i løbet af året. 
Containere og grus er ikke altid blevet leveret som det plejer, den påkørte infotavle 
tog for lang tid at få genetableret og vi har ikke altid været gode nok til at få besvaret 
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alle de e-mails der sendes til foreningen – vi har modtaget over 500 e-mails siden 
den nye bestyrelse tiltrådte. Det har vi heldigvis lært meget af, og vi er derfor langt 
bedre forberedt på den kommende sæsons udfordringer. 
 
Opgør med bødekultur 
Ved sidste års generalforsamling var der blandt medlemmerne et stort ønske om et 
opgør med foreningens bødekultur. Det har vi forsøgt at efterleve ved at gå i dialog 
med folk i stedet for blot at udskrive en bøde. Ja faktisk er der kun udskrevet 2 bøder 
i den seneste sæson – og det vel at mærke, uden at det har haft nævneværdig 
betydning for hvordan vores haveforening præsenteres. Det er bestyrelsen og jeg 
meget stolte af. Tak for alle de åbne havelåger vi har mødt på vores ture rundt i 
foreningen – og tak for jeres flotte, velplejede haver. Vi har i årets løb set så mange 
fine, fantasifulde, hyggelige og anderledes haver, at vi ikke har kunnet finde 4, som 
fortjente en præmie. Vi har heller ikke fået forslag fra jer. Måske er tiden ved at løbe 
fra præmiering af fine haver. Derfor foreslår bestyrelsen, at man i stedet bruger 
pengene på aktiviteter. Mere herom senere. 
 
Besøg fra Tv2 Nord 
Det er vist ikke gået nogens næser forbi, at Tv2 Nord besøgte vores haveforening 
flere gange i løbet af den seneste sæson. Det er der kommet 4 herlige udsendelser 
ud af, hvor seerne kan følge livet i vores dejlige haveforeningen. Denne programserie, 
sammen med artiklen i Nordjyske, har givet vores forening en helt uvurderlig omtale 
i Nordjylland. Den flotte omtale har også betydet, at vi oplever stor interesse for at 
købe have hos os. Herfra skal der lyde et stort tak til alle jer, der har medvirket i 
programmet. 
 
Besøg fra Park og Natur ved Aalborg Kommune 
Her i efteråret havde vi besøg af Steen B. Andersen fra Park og Natur ved Aalborg 
Kommune. Det var et overordentligt positivt besøg hvor vi fik stor ros for den måde 
vi driver vores haveforening på. Vi fik samtidig information om kommunens nye sti 
der skal forbinde Annebergstien med Annebergvej og videre ned til Vestre Fjordpark. 
Den nye sti får umiddelbart ikke indflydelse på vores haver, det er primært haver i 
Fjordglimt og Vesterkæret der bliver berørt. Kommunen havde dog et krav med til os. 
Der skal udarbejdes optegnelser over samtlige haver i foreningen i løbet af 2018. 
Dette med henblik på at få en kollektiv godkendelse og dispensation af bygninger mv. 
der er opført før 2004, og muligvis ikke overholder de nuværende regler. De enkelte 
haveejere kommer selv til at stå for denne optegnelse/opmåling af deres haver. 
Mere info herom følger senere. 
 
Kommunikation 
Fremadrettet vil kommunikation fra foreningen foregå via opslagstavlen, e-mail, 
vores nye hjemmeside og Facebook. Vi overvejer om der skal indføres en ny SMS-
tjeneste, hvor medlemmer gratis kan få besked om de vigtigste informationer og 
datoer. Der vil ikke længere blive sendt information ud med traditionel brevpost, da 
det simpelthen er blevet for dyrt og tidskrævende. Husk derfor at give bestyrelsen 
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besked, hvis du får nye kontaktinformationer - det sker ikke automatisk. Du kan 
heldigvis nemt give os besked via vores hjemmeside. Hvis du ikke har adgang til 
elektronisk post kan du kontakte bestyrelsen derom, så vil du modtage fremtidige 
indkaldelser til generalforsamlingen pr. brevpost.  
 
Tak for ordet og oplæg til debat ved bordene 
Det var alt fra mig i denne omgang. Bestyrelsen og jeg vil i den kommende sæson 
have stort fokus på fællesskabet i vores forening. Vi ønsker at bakke op om flere 
aktiviteter og tilbud, der skal samle foreningens medlemmer. Vi kommer også til at 
stramme op på deadlines, fremtidige leverancer af grus til vores veje og hurtigere 
besvarelse af jeres e-mails – specielt ift. byggeansøgninger og færdigmeldinger. 
Inden jeg slutter helt af, vil jeg gerne invitere til debat ved bordene. Bestyrelsen vil 
gerne have jeres input til hvordan vi fremadrettet vedligeholder foreningens veje, 
om vi skal have et aktivitetsudvalg, og om vi bør investere i en fælleshave. Der er 
afsat 30 minutter og bestyrelsen vil arbejde med jeres besvarelser i den kommende 
periode.  
 
Tak for jeres tid. 

 
- Bestyrelsens beretning godkendt med 44 ud af 61 stemmer (ved håndsoprækning) 

 
- à debat ved bordene (gruppearbejde) 

3. Præmieuddeling – punktet udgår 

- (Pause) 
 

- à sang ”Jeg vil male dagen blå” 

4. Årsregnskab 2017 

- Regnskabet diskuteres indgående med efterfølgende skriftlige afstemning 
- 45 stemmer for, 11 stemmer imod og 4 blanke 1 ugyldig – regnskabet godkendt 

5. Indkomne forslag: 

Bestyrelsen indstiller følgende forslag: 

a) Opdatering af §17 Ordensbestemmelser (vedlagt og fremlægges på 
generalforsamlingen) – forslaget udgår 

b) Vurderingsudvalgets indtægter skal fremgå af haveforeningens regnskab – forslag 
godkendt 

Anne, have 19 indstiller følgende forslag: 

c) Hækhøjden følger reglerne i hegnsloven (Man hjælper sin nabo, hvis vedkommende 
har svært ved at klippe det øverste stykke af hækken i fælles skæl) – afstemning 
foregår via stemmesedler: 2 blanke, 29 for og 30 imod – forslaget er forkastet 
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Jill og Niels, have 7 og Jesper og Sofie, have 24 indstiller følgende forslag: 

d) Da vi ønsker at holde et par høns i vores kolonihave, og vi ved, at dette er tilladt i 
andre kolonihaveforeninger, vil vi gerne stille forslag om at stryge 'høns' fra den 
første sætning i punktet 17.5 og i stedet tilføje et separat punkt om hold af høns. Et 
forslag til det nye punkt kan lyde som følgende: 
17.5.1 Hold af høns 
I haverne er det tilladt at holde op til 6 høns (haner ikke tilladt pga. støjgener), så 
frem dette godkendes af nabohaverne. Hønsene skal holdes i lukket indhegning og 
fodring skal ske således, at foderet ikke er let tilgængeligt for skadedyr. Høns må kun 
holdes i haver indenfor sæsonen – afstemning ved håndsoprækning 19 for, 31 imod 
– forslaget er forkastet 
 

e) Vi ønsker derudover at stille forslag om at ensrette vej 3 (den østlige vej). Det ønsker 
vi for at undgå trafikale problemer, der til tider opstår, når to biler kommer ind på 
vejen fra hver sin ende. Udkørsel skal fremover kun ske via den midterste vej – 
afstemning ved håndsoprækning 29 for og 10 imod – forslaget godkendt 
 

Charlotte, have 121F indstiller følgende forslag: 

f) Jeg kunne ønske mig at vi må anlægge græs langs Annebergvej. Det er grimt, 
ulækkert og svært at holde den sorte muld for vi have ejere langs vejen – forslaget 
udgår 

 

6. Budget 2018 (Vedlagt) 

- hjertestarter og indtægter fra vurderingsudvalget tilføjes budgettet 
- udgifter til revisor afsættes særskilt 
- 3 blanke, 39 for og 8 imod – budgettet for 2018 er godkendt (ved skriftlig afstemning) 

 

7. Valg 

Valg af kasserer for en 2-årig periode: Jonna have nr. 132 er valgt 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode: Jeanne have nr. 145 valgt 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode: Anne-Sofie have nr. 24 valgt 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode: Martin have nr. 147, Charlotte have 
nr. 8 

Valg af 1 revisor for en 2-årig periode: Lis have nr. 114 

Valg af 2 revisorsuppleanter for en 1-årig periode: Jens have nr. 115,  Birthe have nr. 53 

Valg af 1 formand for vurderingsudvalget for en 2-årig periode: Kaj John have nr. 30 
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Valg af 2 vurderingsudvalgspersoner for en 1-årig periode: Søren have nr. 75 og Kjeld have 
nr. 52 

Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalget for en 1-årig periode: Lisbeth have nr. 61 og 
Tommy have nr. 92 

 

8. Eventuelt 

- Lørdag den 24. marts 2018 åbning for vandet kl. 12:00 (hvis frosten er af jorden) 
- HUSK arrangementet for alle børnefamilier i foreningen: børnedag den 19. maj 2018 J 

 

Tak for et godt møde! 

 


