
Referat fra Generalforsamling i Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde 

Mandag d.  9. februar 2004. 
 

Der var i alt 69 fremmødte heraf 53 stemmeberettigede 

 

Næstformanden bød velkommen i formandens fravær 

 

Ad. 1. Valg af dirigent. 

 Per Clausen fra have 112 blev valgt 

 

Ad. 2. Beretning v/ formanden.  

I Formandens fravær holdt næstformand Steen Clausen bestyrelsens beretning. I beretningen blev 

nævnt at der i årets løb var solgt 21 haver – de nye lejere blev budt velkommen.  3  lejemål var 

blevet opsagt p.g.a misligholdelse og manglende betalinger. Ikke alle havde givet adgang til 

haverne ved vandaflæsningen, det betyder at der ikke kan ske en ordentlig afslutning på 

vandforbruget. Der er stadigt stort vandspild, men der er  indsat nye og flere stophaner, så vejene 

kan testes hver for sig for at finde lækagen. Alternativet vil være en ny vandledning. 

 

2003 var også året hvor fælleshaven blev solgt. Aalborg Kommune har besluttet nye ”Almindelige 

bestemmelser for kolonihaver”  Vi kender endnu ikke ændringerne fuldt ud, men der vil blive 

indført en passus om at man uden for havesæsonen ikke må opholde sig i haverne i tidsrummet 

21:00-ca. 8:00. 

 

Også Kolonihaveforbundet  har vedtaget en række ændringer i hovedvedtægten.  Ændringerne vil 

blive sendt ud når de forligger til indsættelse i egne vedtægter. 

 

Præmien for godt naboskab tilfaldt i år vores haveselskab. Præmien gik til Hans hansen i have 53, 

der udviser stor hjælpsomhed overfor mange af lejerne. Han og de øvrige præmiemodtagere ønskes 

tillykke. 

 

Vedr. præmieuddeling har bestyrelsen besluttet at indføre egen præmieuddeling, hvor vi selv 

fastsætter kriterierne for at få præmie – som eks. Flidspræmier og veldyrkede haver. 

Præmieuddelingen vil finde sted på generalforsamlingen 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget 

 

Ad. 3. Godkendelse af regnskab 

Kasserer Bodil Kristensen fremlagde regnskabet for 2003.    

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad.4. Indkomne forslag 

Bodil Kristensen fremlagde bestyrelsens forslag, og gjorde opmærksom på at der havde indsneget 

sig en fejl i forslaget. Der skulle være en opsigelse på 4 uger og ikke 14 dage, som det stod i 

forslaget. Forslaget ligestiller nuværende havelejere med nye. Der var i forbindelse med forslaget 

spørgsmål til hvad der ville ske hvis man ankede en eventuel opsigelse til førstkommende 

generalforsamling. Dirigenten fastslog at en sådan anke måtte have opsættende virkning. 

 



Forslaget blev herefter vedtaget med stort flertal. 

 

Ad. 5. Omkostninger til formand/kasserer. 

Det foreslåede beløb i budgetforslaget blev vedtaget. 

 

Ad. 6. Fastsættelse af havelejen for 2004. 
Bestyrelsen foreslår at havelejen hæves med 300,- årligt til i alt en årlig haveleje på Kr. 1000,- 

Begrundelsen for forslaget er at der stadig er problemer med vandsivning. Nye vandrør vil være 

nødvendigt indenfor en overskuelig årrække. Hertil kommer at der forventes huslejestigning fra 

Aalborg Kommunes side. 

Det blev besluttet at opsparingen til nye vandledninger skal have sin egen plads på regnskabet, så 

det er gennemskueligt hvad de øgede indtægter skal gå til. 

 

Forslaget til haveleje for 2004 blev herefter vedtaget. 

 

Ad. 7. Godkendelse af budget. 

Bodil Kristensen fremlagde budgettet.  

Budgettet blev vedtaget. 

 

Ad. 8. Valg af kasserer. 

Bodil Kristensen blev genvalgt 

 

Ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

Ole Kjær Jensen og Susanne Flydtkjær blev genvalgt. Ib Larsen fra have 17 blev valgt som 

suppleant 

  

Ad. 10. Valg af kritisk revisor og suppleant 

Martin Sørensen blev genvalgt som kritisk revisor. Kim Marluf-hansen blev genvalgt som 

suppleant. 

 

Ad. 11. Valg af vurderingsnævn, samt en suppleant 

Morten Ubbesen, Kim Marluf-Hansen og Steen Clausen ( bestyrelsens repræsentant) blev genvalgt. 

Der blev ikke valgt en suppleant. 

 

Ad.12. Eventuelt 
Der blev spurgt til hullerne i vejen efter nedsættelse af stophaner. Kridtet lå nu i øverst i buler. 

Bestyrelsen kigger på sagen og får tingene bragt i orden. 

Det blev endvidere diskuteret hvilke tiltag der kan tages overfor bilister der ikke respekterer 

fartgrænserne. Flere forslag blev bragt frem, som alle opfordres til at benytte. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 

 

 

Dirigent………………………………………………………………….. 


