
Referat fra Generalforsamling i haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde 
 

Mandag d. 7. februar 2005 
 
Der var i alt 69 fremmødte, heraf 65 stemmeberettigede 
 
1. Valg af dirigent 
Viola Ørbæk have 15 blev valgt 
 
2. Beretning v/ formanden 
Sæsonen havde været en sædvanlig god dansk sommer med både sol og regn. Stormen 
fornylig kunne vi dog godt have været foruden. Mange drivhuse, træer og havehuse havde 
lidt skade. 
 
De nedlagte vandstophaner havde fungeret efter hensigten. Vandspildet er blevet målt. 
Baggangen havde et dagligt udslip på 7m3. Mellemgangen havde ligeledes et spild på 7 
m3. Herudover var der intet spild. Når sæsonen starter vil der på en stille dag blive fortaget 
lytning efter hvor spildet mere præcist er.  Alle opfordres til at holde øje med hvor lækkene 
kan være. Når sæsonen er slut vil vandet blive lukket 1. nov. Så der ikke sker spild ud over 
hvad der er nødvendigt. 
 
Der havde været problemer med aflæsning af vandure. Mange have havde været aflåst 
ved aflæsningen. Fremover vil der være selvaflæsning. Kupon vil blive udsendt med refe-
ratet fra generalforsamlingen. Kuponen afleveres i formandens postkasse til den aftalte tid. 
Der kan ikke udbetales returpenge, såfremt man ikke har aflæst vand. Husk også at lukke 
begge stophaner i brønden. 
 
Det har fungeret godt med kun at gå en månedlig havevandring. Første gang der gås 
checkes hækhøjden, der ikke må være over 1,65m. Undtagen er hækkene i baghaverne 
mod andre selskaber, Annebergstien og Annebergvej. Havelågerne vil også blive checket. 
Der skal tydlig nr. og lås på. Flere kunne også trænge til en kærlig hånd. Hullerne i vejen 
skal reparerets. Der vil blive lagt grus frem til reparation. Grusset er til hullerne og ikke til 
andet. 
 
Det har været lidt tungt med at få vagter til containerne, som alle har glæde af. Hvis ingen 
melder sig, bliver containerne ikke åbnet. Når det er nødvendigt med vagter skyldes det, at 
blot en enkelt plastiksæk betyder store udgifter til sortering.. 
 
Der er taget initiativ til at få lavet en sti ud nede ved rugbybanen.  Have 107 vil stille jord til 
rådighed, så man fremover kan komme igennem til Annebergstien i begge ender af have-
selskabet.  
 
De nye regler fra Aalborg Kommune om at ophold i haverne efter kl 21:00 i vintersæsonen 
ikke er tilladt skal efterleves. Bestyrelsen kan dog give dispensation. Husk derfor at orien-
tere bestyrelsen, såfremt ophold om aftenen ønskes. 
 
Kolonihaverne i Nordjylland afholder igen Havekonsulent aften i Silvan. Arrangementet 
løber af stabelen d. 26. februar kl. 13:30. Billetter kan købes hos Silvan fra d. 16. februar . 
Prisen er 25. kr. 
 
Der blev i foregående sæcon solgt 22 haver, heraf blev én have solgt to gange. 



 
Der har været forspørgsel om hækken skal være tjørn. Bestyrelsen undersøger hvordan 
og hvorledes der evt kan skiftes til anden hækplante, såfremt der er et stort ønske herom. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Præmieuddeling. 
Vi er gået over til selv at uddele præmier. Følgende haver  modtog præmier for år 2004 
Torben Jørgensen  Have 11 
Tove larsen Have 78 
Anja B. Hansen Have 119 
Camilla Gjelstrup Have 122 
 
4. Godkendelse af Regnskab for 2004 
Kasserer Bodil Kristensen fremlagde regnskabet 
Regnskabet blev godkendt 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag 
 
6. Omkostninger til formand og kasserer i 2005. 
Bestyrelsen forslår at der ligesom sidste år afsættes 7.200,- 
Det blev vedtaget 
 
7. Fastsættelse af Havelejen for 2005. 
Bestyrelsen foreslår at havelejen fastholdes på 1.000,-  årligt også for 2005. 
Det blev vedtaget. 
 
8. Godkendelse af budget for 2005. 
Det foreslåede budget blev vedtaget. 
 
9. Valg af Formand 
Torben Jørgensen Have 11 blev valgt 
 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
Steen Clausen blev genvalgt til bestyrelsen. Ib Sørensen blev genvalgt som suppleant. 
 
11.Valg af Kritisk Revisor. 
Dorthe Kolding blev valgt som kritisk revisor. Jørgen ?? have 99blev valgt som suppleant 
 
12. Valg af vurderingsnævn. 
 Lene Agerbo, Kim Marluf-hansen og Steen Clausen blev genvalgt.  Grethe ?? have J blev 
valgt som suppleant. 
 
13. Evt. 
Kommunens arbejder på Annebergstien blev diskuteret. Der blev efterspurgt en container 
til bl.a. glas fra ødelagte drivhuse.  
Der blev foreslået at der skulle oprettes et fest og aktivitetsudvalg. Heidi fra have 62 starter 
op. Alle interesserede er velkomne til at kontakte Heidi på telefon 2649 7708.  
 
Dirigent:  


