
HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE  
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

DEN  
10. FEBRUAR 2016  

 
  

  
1. Valg af dirigent: Flemming V. Bech blev valgt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet 

og konstaterede 41 haver repræsenteret. 
Dirigenten etablerede et stemmeudvalg, repræsenteret ved haverne 114 og 140.         

  
2. Bestyrelsens beretning v/formanden: Se vedhæftede. - Beretningen godkendtes.  
  
3. Præmieuddeling: Der uddeltes præmier til haverne 54, 110, 128 og 144, - hver med et Bauhaus-gavekort på 

kr. 500. 
  

4. Årsregnskab 2015: Godkendtes. 
  
5. Indkomne forslag: 
 a) Bestyrelsen foreslår 2 af foreningens infotavler nedlagt, med bibeholdelse af den nyligt udskiftede 

ved Annebergvej. Dette begrundet i, at samme information kan ses på foreningens hjemmeside. - For-
slaget blev vedtaget. 
b) Bestyrelsen foreslår vurderingsgebyret hævet fra kr. 450 til kr. 500. Forskellen på kr. 50 tilgår have-
foreningen, til dækning af vurderingsudvalgets løbende udgift til bredbåndsabonnement. - Forslaget blev 
vedtaget. 
c) Kaj John Johansen, have 30, foreslår etableret fysisk afspærring (bom med lås som for låge og con-
tainere) ved Annebergvej i perioden 1/10-31/3, hvor containere er i depot og overnatning ikke tilladt. Skal 
ses i relation til ikke ønsket færdsel og opkøring af vejbelægning. – Forslagsstilleren motiverede forslaget 
mundligt. - Efter bestyrelsens forespørgsel til Aalborg kommune vil forslaget ikke være muligt, bl.a. pga. mang-
lende tilgang for redningskøretøjer. – Forslaget blev derfor forkastet.  

  
6. Budget 2016: - Godkendtes.   
  
7. Valg af formand for en 1-års periode: Flemming Vestergaard Bech, have 85, afgår pga. afhændelse af 

have. Bestyrelsen indstiller nuværende næstformand Jens Ove Jørgensen, have 115. – Der var ingen 
andre kandidater og Jens Ove blev valgt. 

8.  
8.  Valg af kasserer for en 2-års periode: Jørgen Pedersen, have 99, er på valg og indstilles af bestyrelsen 

til genvalg. - Der var ingen andre kandidater og Jørgen blev genvalgt.  
  
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-års periode: Helen Mortensen, have 123A, er på valg og indstilles 

af bestyrelsen til genvalg. – Der var ingen andre kandidater og Helen blev genvalgt.   
  
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-års periode: Anita Rasmussen, have 31, blev nyvalgt. 
  
11.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-års periode: Maria Tholander, have 63, blev nyvalgt som 1. sup-

pleant og Lars Søgaard Degenkolv, have 77, som 2. suppleant. 
 

11. Valg af 1 revisor for en 2-års periode: Lis Osterland, have 114, er på valg. – Der var ingen andre kandidater 
og Lis blev genvalgt. 

  
12.  
 
 

Valg af 2 revisorsuppleanter for en 1-års periode: Bodil Kristensen, have 50, og Thomas Nielsen, have 
23, er på valg. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg pga. afhændelse af have. – Claus G. Haugaard, have 82,  
og Anne Mette Claudia Hansen, have 140, blev nyvalgt. 

  
13. Valg af 3 vurderingsudvalgsmedlemmer for en 2-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. 
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15. Eventuelt.                                                                                                                                                                    
Jane Jensen, have 65, undrede sig over en e-mail fra bestyrelsen om manglende udbedring af huller i sti, ef-
tersom naboer med lignende huller ikke havde fået samme besked. Desuden, at andre haveforeninger havde 
samme problem, uden tilsvarende krav om udbedring. – Formanden beklagede, hvis kontrollen mht. omtalte 
email – udført af ham selv – ikke var retvisende, men henviste til vedtægternes bestemmelse om, at vedligehol-
delsespligten gælder hele året rundt, - herunder også opfyldning af huller i stien ud for éns have. 
Niels Jørn Møller, have 32, spurgte om manglende vejgrus i foreningens nordlige del samt om planerne for 
vejhøvlning. – Jens Ove Jørgensen oplyste, at vejhøvlning vil finde sted årligt iht. til sidste års generalforsam-
lingsbeslutning og at grusbunker fremtidig tilstræbes opretholdt. 
Vandåbningsdatoen blev, efter opfordring fra forsamlingen og pga. af påsken, fremrykket til lørdag den 19/3 
2016, kl. 12,00. Dette under forudsætning af, at frosten er af jorden.       

  

 
Den 11. februar 2016. 
 
 
 
    
   
Dirigent: Flemming Bech                    Formand: Jens Ove Jørgensen             Referent: Jørgen Pedersen
  


