
Referat fra den ordinære generalforsamling den 10. februar 2003 

Der var fremmødt 72, heraf 53 stemmeberettigede. 

 

Ad. 1: Per Clausen, have 112 blev valgt 

Ad. 2: Formanden omtalte i sin beretning, at der stadig er et stort vandspild, ca. 

1500 m3, det er minimeret i forhold til sidste år, men er stadig for stort. 

Der blev solgt 25 haver i 2002, heraf blev 2 pålagt at sælge. Kommune forbød 

afbrænding og selv om Kredsen har holdt møder med kommunen for at få 

afgørelsen omstødt, er der ikke noget at gøre. Til gengæld blev der indsat flere 

containere. Formanden mindede om, at hækkene skal være bragt ned på max. 

1,65 senest 1. maj. Der blev sat en ny lås i baglågen, begejstringen for den nye 

lås er ikke særlig stor, idet den skal låses med nøgle, så den skal nok skiftes ud 

med en smæklås i den nye sæson. 

Der er kommet mange med på fællesforsikringen, der nu tæller 121 medlemmer. 

Når marts måneds afdrag på vandurene er betalt, er det kun èt afdrag tilbage. 

Formanden omtalte også den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt 

den 25.09.02, hvor forslaget om indkøb af en ny fælleshave blev nedstemt. 

Herefter var der oplæsning af regnskab fra aktivitetsudvalget, det viste et 

overskud på kr. 772. 

Der var ikke den store spørgelyst til beretningen, men Grethe Hermansen fra 

have J ville gerne vide hvorfor der blev lukket for vandet om vinteren og 

formanden forklarede, at det var fordi hovedledningen ikke ligger dybt nok til at 

være frostsikker.  

Beretningen blev herefter godkendt. 

Ad.3: Kassereren gennemgik regnskabet for 2002. Regnskabet viste et overskud 

på kr. 3.000. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad. 4: Forslag 1 om ændring af §17.22 i Vedtægterne blev vedtaget som foreslået. 

d.v.s., at der nu kun er et eftersyn hver måned. 

Forslag 2 blev vedtaget som foreslået. 

Forslag 3 blev vedtaget som foreslået. 

Ad. 5: Omkostninger til formand og kasserer forbliver uændret. 

Ad. 6: Havelejen forbliver uændret kr. 700,-/650,- samt a`conto vand til kr. 300,- 

(svarende til et forbrug på 30 m3) årligt. 

Ad. 7: Det udsendte budget blev godkendt 

Ad. 8: Det lykkedes ikke at finde en ny formand, så vi gik videre til pkt.9. 

Ad. 9: Steen Clausen, have 100 blev genvalgt til bestyrelsen. Susanne Flydtkær, 

have 112 blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem (for et år). Ole Jensen, have 73 

blev valgt som suppleant. 

Ad. 10: Morten Ubbesen, have 98 blev valgt til kritisk revisor. Kim Marluf-

Hansen, have 1, blev valgt som suppleant. 

Ad. 11: Vurderingsnævnet blev genvalgt og består fortsat af Morten Ubbesen, 

have 98, Kim Marluf-Hansen, have 1 og Steen Clausen, have 100 og Steen 

Schubert, have 75 blev valgt som suppleant. 

Ad. 12: Hele festudvalget trak sig og det lykkedes ikke at finde nye  



Ad. 13: Ruth Hansen spurgte om der kunne organiseres en containerordning for 

egen regning, da hun mente at mange enlige havde problemer med affald. 

Formanden svarede, at den nye bestyrelse vil forsøge, at finde en løsning. 

Kassereren takkede den afgående formand for et godt samarbejde. 

Kassereren orienterede om, at hun har en aftale med en del haveejere om, at de 

betaler hele havelejen på èn gang, og hvis der var andre der ønskede denne 

ordning, kunne man henvende sig efter generalforsamlingen 

Efter kaffepausen vendte vi tilbage til pkt. 8 og Ole Eg Clausen, have 136 stillede  

op til formandsposten efter og blev valgt. 

Derefter måtte vi tilbage til pkt. 8, idet Ole i forvejen bestrider en bestyrelsespost. 

Den blev besat af Ole Jensen, have 73, der skulle derfor vælges en ny suppleant 

og Torben Olesen, have 139 blev valgt. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 

 

 

Dirigent:………………………….. 


