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1. Valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede Frede Skrubbeltrang, Nordjysk Kreds, som dirigent. Der var ingen an-

dre kandidater og Frede blev valgt. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og konstaterede 54 haver repræsenteret. 
Dirigenten etablerede et stemmeudvalg, repræsenteret ved haverne 23 og 75.         

  
2. Bestyrelsens beretning v/formanden: Se vedhæftede. - Beretningen kommenteredes således:  

John E. Thomsen, have 106, meddelte, at han stemte imod bestyrelsens beretning, begrundet i følgende 
spørgsmål: 1) Hvorfor skal vi have en formue på godt kr. 600.000? 2) Hvorfor budgetteres der med driftsover-
skud på kr. 32.000? 3) Hvorfor er opkrævning af haveleje mm. ikke specificeret, som det blev vedtaget på sidste 
generalforsamling? 4) Hvorfor blev molok ikke etableret, som vedtaget på sidste generalforsamling? med efter-
følgende påstand om, at bestyrelsen havde annulleret etableringen pga., at det ville blive for dyrt. Herefter over-
drog John til bestyrelsen et af ham udarbejdet skriftligt hændelsesforløb. – Bestyrelsen gav, ved formand og 
kasserer, udtryk for, at man fandt Johns indlæg aldeles utidigt samt uoverensstemmende med fakta, og besva-
rede de stillede spørgsmål således: ad 1) Det er god forretningsskik, med mindre andet er besluttet af general-
forsamlingen, ikke at budgettere med driftsunderskud og dermed spise af formuen. ad 2) Dette er ikke et bud-
getteret overskud, men derimod hensættelse til vandledning, som vedtaget på sidste generalforsamling. ad 3) 
Omtalte specifikation blev ikke vedtaget på sidste generalforsamling, men derimod tilbudt af kassereren som en 
service, og blev i øvrigt effektueret pr. 1.4.2014. ad 4) Molok blev ikke etableret, fordi den haveejer, som havde 
afgivet forhåndstilsagn, trak dette tilbage, først om at sælge haven og dernæst om at afstå jord; sidstnævnte 
pga. sidste generalforsamlings ændringsforslag om samtidig etablering af et komplet kildesorteringsanlæg. 
Dermed var der ikke længere fysisk mulighed (plads/jord) for at etablere molokken. I øvrigt havde bestyrelsen 
allerede sidste år på såvel hjemmeside som opslagstavler udførligt redegjort for denne udvikling. 
Tommy Boel, have 92, spurgte, om meldingen mht. ren- og vedligeholdelsespligt året rundt, herunder ”de grøn-
ne stier”, skulle forstås alvorligt, hvilket bekræftedes af formanden. 
Beretningen godkendtes efter skriftlig afstemning, begæret af John E. Thomsen, have 106, og Susanne Bach, 
have 138, med 45 stemmer for, 8 imod og 1 blank.      

  
3. Præmieuddeling: Der uddeltes præmier til haverne 82, 90 og 114, - hver med et Bauhaus-gavekort på kr. 500. 

Til have 143 blev ikke uddelt, da haveejeren ikke var tilstede. 
 

4. Årsregnskab 2014: Godkendtes. 
  
5. Indkomne forslag: 
 a) Bestyrelsen foreslår, at kommende reparationer af vandledningssystemet afholdes af den foretagne 

henlæggelse til udskiftning heraf, og dermed ikke belaster driftsregnskabet med forhøjelse af havelejen 
som følge. – Forslaget blev vedtaget. 
b) Jens Ove Jørgensen/Edna Martins Andersen, have 115, foreslår en vejhøvling med udlægning af grus 
hvert forår. Bestyrelsen støtter forslaget, og udgiften kr. 9.000 er indregnet i budget 2015 med forhøjelse 
af havelejen på kr. 56 som følge. – Forslaget blev vedtaget. 
c) Bestyrelsen foreslår havelejen forhøjet med i alt kr. 125 årligt, fra kr. 1.500 til kr. 1.625. - Dette skyldes 
foranstående pkt. b) samt ændrede forudsætninger for dagrenovationen. Forhøjelsen er indregnet i 
budget 2015. – Forslaget blev vedtaget. 
d) Jens Ove Jørgensen/Edna Martins Andersen, have 115, foreslår: Der må ikke være træer i ens have, 
som skygger ind på naboens have, eller der må ikke findes træer over 3 meter. Nuværende træer ned-
skæres over en årrække, f.eks. 5 år. – Forslaget blev forkastet. 
e) Jill Juul Jacobsen/Niels Højgaard Sørensen, have 7, foreslår: I haverne er det tilladt at holde op til 6 
høns (haner ikke tilladt pga. støjgener), såfremt dette godkendes af nabohaverne. Hønsene skal holdes i 
lukket indhegning og fodring skal ske således, at foderet ikke er let tilgængeligt for skadedyr. Høns må 
kun holdes i haver indenfor sæsonen. – Forslaget blev forkastet. 

  
6. Budget 2015: - Godkendtes.   
  
7. Valg af formand for en 2-års periode: Flemming Vestergaard Bech, have 85, indstilles af bestyrelsen til 

genvalg. – Der var ingen andre kandidater og Flemming blev genvalgt. 
8.  
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8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-års periode: Lucie Petersen, have 89, indstilles af bestyrelsen til 
genvalg. – Der var ingen andre kandidater og Lucie blev genvalgt. 

  
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-års periode: 1. suppleant Tove Larsen, have 78, indtrådte i august 

2014 med virkning frem til denne generalforsamling og indstilles af bestyrelsen til valg. – Der var ingen 
andre kandidater og Tove blev valgt. 
 

10.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-års periode: Afgående 2. suppleant Jens Ove Jørgensen, have 
115, indstilles af bestyrelsen til valg som 1. suppleant. – Maria Tholander, have 63, indvilgede i at modtage 
valg som 2. suppleant. Der var ingen andre kandidater og begge blev valgt. 
 

11. Valg af 1 revisor for en 2-års periode: Kirsten Wittendorff, have 52, er på valg. – Der var ingen andre kan-
didater og Kirsten blev genvalgt. 

  
12.  
 
 

Valg af 2 revisorsuppleanter for en 1-års periode: Bodil Kristensen, have 50, og Thomas Nielsen, have 
23, er på valg. – Der var ingen andre kandidater og begge blev genvalgt. 

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. – Der var ingen andre kandidater og alle blev genvalgt. 
 

14. Valg af 1 vurderingsudvalgssuppleant for en 1-års periode: Hanne Høyer, have 110, er på valg. – Der var 
ingen andre kandidater og Hanne blev genvalgt. 
 

15. Eventuelt. 
Tingbogsattester. – Påstand fra Jane Jensen, have 65, om det, efter hendes opfattelse, utilbørlige i at forlange 
tingbogsattester ved haveoverdragelser, besvaredes fra bestyrelsen med, at man her retter sig efter opfordring 
fra Kolonihaveforbundet i relation til, at bankerne nu er begyndt at yde lån med tinglyst pant i kolonihavehuse. 
Beslutning herom blev taget af den daværende bestyrelse efter Kolonihaveforbundets meddelelse. – Kritik fra 
Susanne Bach, have 138, med påstand om, at kun generalforsamlinger kan træffe beslutninger, blev afvist af 
bestyrelsen med oplysning til pågældende om, at bestyrelsen er bemyndiget til at træffe sådanne beslutninger i 
forbindelse med den daglige drift.   

 Stibelysning. – Tommy Boel, have 92, foreslog, at der opsættes stibelysning, fungerende ved aften-/nattetide 
og næret af sollys. Forslaget vandt dog ingen tilslutning. 

 Navigation. – Thomas Nielsen, have 23, efterlyste bedre mulighed for, at besøgende til haverne kan finde de-
res mål. Formanden oplyste, at bestyrelsen netop har besluttet at forstørre de i ophængstavlerne værende plan-
tegninger således, at bl.a. havenumrene bliver bedre synlige.  

 Molok-udvalg. – Jette Pernille Høj Jensen, have 71, mente, i fortsættelse af det i årsberetningen skitserede 
forløb, at etablering af et molok-udvalg var en god idé. Ingen ønskede dog at medvirke. 

 
Den 20. februar 2015. 
 
 
 
    
   
Dirigent: Frede Skrubbeltrang                    Formand: Flemming Bech             Referent: Jørgen Pedersen
  


