
HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE  
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

DEN 19. FEBRUAR 2014  
 

  

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

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og konstaterede 54 haver repræsenteret. 
Dirigenten etablerede et stemmeudvalg, repræsenteret ved haverne 7, 82 og 114.         

  
2. Bestyrelsens beretning v/formanden: Se vedhæftede beretning. Beretningen godkendtes. 
  
3. Præmieuddeling: Der uddeltes til haverne 95, 101, 115 og 125, hver et Bauhaus-gavekort på kr. 500.  

 
4. Årsregnskab 2013: Regnskabet godkendtes. 
  
5. Indkomne forslag: 
 a) Etablering af en molok i stedet for eksisterende dagrenovationscontainere (rapport vedlagt). Anlægs-

udgiften kr. 95.000 foreslås afholdt af foreningens egenkapital: Der blev fremsat ændringsforslag om, at 
anlægget udvides til, med gratis opstilling/tømning fra Aalborg Kommune, at omfatte 3 stk. kuber til hhv. metal, 
flasker/glas, pap/papir, dvs. et kildesorteringsanlæg: – Forslaget godkendtes.  
b) Bestyrelsen indstiller, at der for at regulere motorkøretøjers hastighed etableres speed bumps på 
stierne. Anlægsudgiften kr. 36.000 foreslås afholdt af foreningens egenkapital: – Forslaget blev forkastet. 
c) Lene Agerbo, have 74, foreslår: Hækklipning 1 gang årligt, evt. i august (hvor risikoen for at ødelægge 
solsortereder med indhold er mindsket): – Forslaget blev forkastet.                                                                                                        
d) Lene Agerbo, have 74, foreslår: Containere til haveaffald hver måned i havesæsonen: Der blev fremsat 
ændringsforslag om, at merudgiften derved, ca. kr. 10.000, skulle medføre tilsvarende forhøjelse af havelejen 
med kr. 63 pa.: – Forslaget blev forkastet.     
e) John Thomsen, have 106, foreslår: Henlæggelse til vandledning reduceres med kr. 300/have/år til kr. 
200/have/år: – Forslaget blev godkendt. 
f) John Thomsen, have 106, foreslår: Opkrævningen til den enkelte haveejer skal specificeres således, 
at det fremgår, hvad der er 1. haveleje og driftsomkostninger, 2. a conto vand, 3. henlæggelse til vand-
ledning: – Forslaget blev forkastet. – Kassereren erklærede sig dog villig til, indenfor de af pbs/nets givne ram-
mer, at konstruere en løsning, der i videst muligt omfang imødekommer det fremsatte forslag. 
g) John Thomsen, have 106, foreslår: Bestyrelsen skal til generalforsamlingen 2015 have udarbejdet 
eller have fået udarbejdet et beslutningsforslag til ændring af § 13.2 i vedtægterne for Haveselskabet 
Bartholine Jørgensens Minde således, at der tages udgangspunkt i det enkelte medlems anciennitet: – 
Dirigenten oplyste, at samtlige rigets haveforeninger, til og med § 15, er underlagt Kolonihaveforbundets stan-
dardvedtægter. Et sådant ændringsforslag kræver derfor indstilling/vedtagelse på forbundets kongres. – John 
Thomsen valgte på denne baggrund at trække sit forslag.    
h) Bestyrelsen indstiller, at vedtægternes ordensbestemmelser, § 17, opdateres (bilag vedlagt): – Der 
udspandt sig en debat, omhandlende bl.a.: Høns i haven, bier do., ansættelse af en konfliktløser i haveforenin-
gen, kursus for bestyrelsesmedlemmer i konfliktløsning, støjgener, skriftlig påtale før bøde, dispensation, højde 
for side-/baghække, baghækkes højde mod Annebergvej, sæsonens afgrænsning, side-/baghækkes højde ved 
uenighed (max 165 cm), planter over skel, chikaner, rotter og mus, redskabsbrug i weekends udenfor sæsonen. 
– Forslaget blev godkendt med forbehold om, at bestyrelsen korrigerer for: Hække mod Annebergstien, i tilfælde 
om nabo-uenighed om sidehækkes højde skal max. være 165 cm, nærmere undersøgelse om regler for bier 
som husdyrhold, § 17.4 ændres fra bør til skal.  

  
6. Budget 2014: På spørgsmål oplystes, at den i årsberetningen omtalte, hvert forår planlagte retablering af op-

ståede huller i stierne, agtes gennemført indenfor budgettets rammer. – Budgettet godkendtes, med regulering 
som følge af punkterne 5 b) og 5 e).   

  
7. Valg af formand for en 1-års periode: Nuværende formand Lucie Petersen ønsker at fratræde. Næstfor-

mand Flemming Vestergaard Bech, have 85, indstilles af bestyrelsen til nyvalg: – Godkendtes.  
8.  

8. Valg af kasserer for en 2-års periode: Jørgen Pedersen, have 99, indstilles af bestyrelsen til genvalg: – 
Godkendtes. 

  
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-års periode: Lucie Petersen, have 89, indstilles af bestyrelsen til 

nyvalg: – Godkendtes. 



 

2  

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-års periode: Helen Mortensen, have 123A, indstilles af bestyrelsen 
til genvalg: – Godkendtes. 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-års periode: Lene Duun Andersen, have 5, indstilles af bestyrelsen 
til nyvalg: – Godkendtes. 

  
10.        Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-års periode: Tove Larsen, have 78, indstilles af bestyrelsen til 

nyvalg som 1. suppleant: – Godkendtes.  
Jens Ove Jørgensen, have 115, opstillede som 2. suppleant: – Blev valgt. 

  
11. Valg af 1 revisor for en 2-års periode: Lis Osterland, have 114, er på valg: – Genvalgtes. 
  
12. 
 

Valg af 2 revisorsuppleanter for en 1-års periode: Bodil Kristensen, have 50, og Thomas Nielsen, have 
23, er på valg: – Genvalgtes. 
 

13. Valg af 3 vurderingsudvalgsmedlemmer for en 1-års periode: Kaj John Johansen, have 30, Kjeld Svend-
sen, have 52, og Mona Kjell, have 123G, er på valg: – Genvalgtes.   

  
14. Valg af 1 vurderingsudvalgssuppleant for en 1-års periode: Hanne Høyer, have 110, er på valg: - Gen-

valgtes.  
  
15. Eventuelt: - Intet. 

 

 
 

Den 21. februar 2014. 
 
 

 
Formand: Flemming Vestergaard Bech 

 
Dirigent: Frede Skrubbeltrang               Referent: Jørgen Pedersen 
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