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1)    Valg af dirigent: Efter indstilling fra bestyrelsen valgtes Frede Skrubbeltrang, Nordjysk Kreds,  

som dirigent. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt og lovligt indvarslet. 
  
2)    Bestyrelsens beretning v/formanden: Se vedhæftede beretning. Beretningen blev god-

kendt.  
 
3)    Præmieuddeling: Der uddeltes til haverne 7, 33, 80 og 145 i form af Bauhaus-gavekort på kr. 

500. 
  

4)    Årsregnskab 2012: Regnskabet blev godkendt. 
 
5) Indkomne forslag:  

a) Bestyrelsens indstilling om, at der i stedet for eksisterende dagrenovationscontainere etab-
leres en molok (iht. en med dagsordenen udsendt rapport) blev imødegået med indsigelser 
mod dens fysiske placering, hovedsageligt begrundet i trafikale forhold samt gener for den til-
stødende have. – Der blev herefter fremsat to ændringsforslag om, at bestyrelsen i stedet un-
dersøger muligheden for henholdsvis 1) køb af have 121F, separering af et areal herfra til mo-
lok samt videresalg af den hermed ændrede have, og 2) frivillig separering af et areal til molok 
fra have 123A. Begge ændringsforslag blev godkendt. 
b) Bestyrelsens indstilling om, at havelejen forhøjes med kr. 159 til kr. 2.000 p.a. til dækning 
af dagrenovation samt almindelige prisstigninger blev godkendt.  
c) Forslag fra have 30 om etablering af p-plads for registrerede køretøjer/trailere på egen ko-
lonihavegrund efter et af bestyrelsen udarbejdet og af generalforsamlingen godkendt regulativ 
kunne ikke sættes til afstemning, da Aalborg Kommune (efter bestyrelsens forespørgsel og via 
Nordjysk Kreds) efterfølgende havde meddelt, at dette ikke kunne tillades generelt. 
 

6)    Vandspild: Bestyrelsens holdning, jfr. den fremlagte beretning, blev taget til efterretning, idet  
der dog anbefaledes hyppigere kontrolaflæsning af hovedvandmåleren end én gang pr. må-
ned. 

 
7) Huller i stierne: Bestyrelsen havde indhentet to tilbud om retablering af stierne med udskift-

ning af kridtøer i midterrabat med grus, planering med vejhøvl, levering og udlægning af vej-
grus samt komprimering, med overslag på kr. 70.000. Efter drøftelse om alternative mulighe-
der blev forslaget sat til afstemning og godkendt. Udgiften afholdes, via driftsregnskabet, af 
foreningens egenkapital og medfører dermed ikke forhøjelse af havelejen.  

 
8) Budget 2013: Budgettet blev godkendt, med reguleringer som konsekvens af punkterne 5a og 

7. 
 
9)    Valg af formand for en 2-års periode: Lucie Petersen, have 89, blev genvalgt. 
 
10)  Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-års periode: Jesper Olsen, have 24, blev genvalgt. 
 



11)  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-års periode: Martin Szwed, have 79, blev valgt 
som 1. suppleant. Flemming Vestergaard Bech, have 85, blev genvalgt som 2. suppleant. 

12)  Valg af 1 revisor for en 2-års periode: Kirsten Wittendorff, have 52, blev genvalgt. 
 
13)  Valg af 2 revisorsuppleanter for en 1-års periode: Bodil Kristensen, have 50, og Thomas 

Nielsen, have 23, blev genvalgt. 
 
14)  Valg af 3 vurderingsudvalgsmedlemmer for en 1-års periode: Kaj John Johansen, have 

30, Kjeld Svendsen, have 52, og Mona Kjell, have 123G, blev genvalgt. 
 
15)  Valg af 1 vurderingsudvalgssuppleant for en 1-års periode: Hanne Høyer, have 110, blev 

valgt. 
 
16)  Eventuelt: 
 På spørgsmål blev det bekræftet, at den maksimale hækhøjde på 1,65 m også gælder side-

hække, og at der ikke dispenseres herfra. 
       Et spørgsmål om mulighed for udvidelse af containerdagene med en container til ikke-

brændbart affald blev henvist som forslag til næste generalforsamling pga. de økonomiske 
konsekvenser herved.   
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