
Referat fra den ordinære generalforsamling den 13. Februar 2000 

Der var fremmødt 83, heraf 66 stemmeberettigede og to gæster (kredsformand 

Inger Andersen og næstformand for kredsen Preben Hansen). 

 

Ad. 1: Preben Hansen fra Kredsen blev valgt 

John Hougaard, have 25 stillede ændringsforslag om, at pkt. 5 ændredes til: 

Omkostninger til formand og kasserer samt til bestyrelsen og to havemænd 

(fælleshaven). Ændringsforslaget blev godkendt. 

Ad. 2: Formanden omtalte årets begivenheder, herunder slagets gang omkring 

installation af vandurene og opfordrede til, at man jævnligt kontrollerer sit 

vandforbrug. Øget forbrug kan være affødt af utætheder på vandrør, så det er en 

god ide at holder rør og haner i god stand. Formanden gjorde opmærksom på, at 

brønden kun er frostsikker, hvis låget ligger korrekt og hvis terrænet omkring 

brønden er oppe ved underkanten af låget. 

Dernæst opfordrede formanden til, at man smøger ærmerne op og giver haverne 

en ekstra omgang til foråret, da en del havers pasning er stærkt faldende, så vi 

kan få højnet standarden lidt. 

Formanden redegjorde for møder afholdt med Park og Naturforvaltningen om 

planlægning til oprydning og bortskaffelse af affald i haverne langs 

Annebergstien. De berørte  havelejere orienteres om den endelige plan, når den er 

på plads. 

Formanden opfordrede især de nye havelejere til at slutte om omkring 

festudvalgets arrangementer i Fælleshaven. 

Formanden henstillede til (det gjorde han også sidste år), at man forinden et 

byggeri opstartes, overholder reglen om, at bestyrelsen skal forelægges en skitse 

til godkendelse. 

Derefter var der ros til de lejere, der fik præmier i 1999, herunder også præmien 

for godt naboskab, der tilfaldt Kurt Jensen, have 146. 

Til sidst takkede formanden aktivitetsudvalget og de bestyrelsesmedlemmer der 

havde forestået det praktiske til afholdelse af generalforsamlingen og ønskede en 

god sommer. 

John Hougaard, have 25 bad om ordet og henledte opmærksomheden på de 

mange indbrud, der har været i haveselskaberne. Han har rettet henvendelse til 

Dansikring og forhørt sig om priser på en hundevagt, hvilket ville beløbe sig til ca. 

kr. 150,- pr. have for et kvarters patruljering hver aften i vinterhalvåret. Det kan 

måske udløse et tilskud fra forsikringsselskabet. John Hougaard bad bestyrelsen 

arbejde på forslaget, hvilket blev taget til efterretning. Det kan måske imødegå en 

præmieforhøjelse/indførelse af selvrisiko. 

John Hougaard foreslog endvidere, at der blev indført en post på budgettet til 

reparation af vandure p.g.a. slidtage. Formanden tog forslaget til efterretning, 

men pointerede at frostsprængninger som følge af uansvarlig omgang med 

vandurene står for egen regning. 

John Hougaard spurgte til telefonboksen og formanden svarede, at bestyrelsen 

ville afvente udslaget om forslaget om nedlæggelse af fælleshaven, idet 



bestyrelsen har til hensigt at flytte telefonen ind i fælleshaven, da vi mener den 

står mere sikkert her. Bestyrelsen har indkøbt en telefonboks af glas til kr. 

1.500,-, idet et nyt træskur ville beløbe sig til ca. kr. 10.000,- 

Fie Jensen, have 73 berettede om aktivitetsudvalgets aktiviteter og økonomi. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

Ad.3: Kassereren gennemgik regnskabet for 1999. 

John Hougaard ville gerne have oplyst lånets størrelse og restgæld til vandurene. 

Kasseren oplyste at lånet var på kr. 132.000,- og at restgælden pr. 31.01.00 er på 

kr.119.456,22. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

Ad. 4: Efter skriftlig afstemning blev forslag 1 forkastet med 52 stemmer for 

bevarelse af fælleshaven og 14 imod. 

Efter afstemning om forslag 2, blev det besluttet at Haveselskabet fortsat skal stå 

for vedligeholdelsen af fælleshaven. 

Ad. 5: Omkostninger til formand og kasserer blev forhøjet med kr. 600,- og som 

følge af ændringsforslaget blev det besluttet, at der derudover udbetales kr. 850, - 

til bestyrelsesmedlemmerne og to havemænd til omkostningsdækning. 

Ad. 6: Havelejen blev fastsat til kr. 550,-/500,- samt a`conto vand til kr. 300,- 

(svarende til et forbrug på 30 m3) årligt. 

John Hougaard stillede forslag om fri haveleje i år 2000, hvilket blev nedstemt. 

Ad. 7: Det udsendte budget blev godkendt 

Ad. 8: Bodil Kristensen, have 50 blev genvalgt. 

Ad. 9: Dorte Colding, have 125 og Michael Catterall, have 61 blev genvalgt. Sanne 

Mænnchen, have 122 blev valgt som suppleant. 

Ad. 10: Martin Sørensen, have 143 blev genvalgt. Kurt Jensen, have 146 blev 

valgt som suppleant. 

Ad. 11: Viggo Kristensen, have A, Ole Kjær Jensen, have 73, Kent Müller, have 74 

blev genvalgt og Sanne Mænnchen, have 122 blev valgt som suppleant. 

Ad. 12: Viola Ørbæk, have 15, Solveig Larsen, have 37, Joan Larsen, have 32 blev 

valgt og Ingrid Andersen, have 36 blev valgt som suppleant. 

Ad. 13: Ruth Hansen, have 33 spurgte om ikke det var muligt at få en 

containerordning igen. Især omkring hækklipningstidspunkterne er det et 

problem for dem, der ikke har bil. 

P.g.a. tidligere tiders dårlige erfaring med containere, der blev brugt til alt andet 

end haveaffald (cykler bl.a.), er bestyrelsen ikke umiddelbart stemt for containere, 

man vil dog overveje sagen, måske med betaling af de, der ønsker at anvende 

containeren og at nogle vil holde vagt ved containeren i ”åbningstiden”, for at 

påse, at der kun kommer haveaffald. Keld Jensen, have 84 meldte sig straks til 

en vagt.  

Formanden afsluttede med at orientere om, at han ikke modtager genvalg til 

næste års generalforsamling. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 

 

 


