
Generalforsamling 

Den 8. marts 2011 kl. 18.30 

Fjældevænget 
 

 

 
  
Referent: Kim Gosmer 
 
Forretningsordenen blev godkendt. 
Kim blev udnævnt som referent. 
 

 
1. Valg af dirigent 
Erik Vigsø blev udnævnt som dirigent. 
Generalforsamlingen er lovlig og rettidigt indkaldt jf. vedtægterne 
2. Valg af stemmeudvalg 
Erik Vigsø foreslår at han tæller indtil det evt. er nødvendigt med et stemmeudvalg. 

3. Bestyrelsens beretning 

Kommentarer:  
Sten (Have 89): Savner bemærkninger om planerne for de specielle toiletter til indvandrere, der blev 
vedtaget på generalforsamlingen sidste år. Berit svarer: Der er ikke indkommet forslag eller fastsat en 
tidsramme for anlæggelse af pedatoiletterne, så det er ikke noget, der har været prioriteret i 2010.  
 
Aziz (Have 84): Mener, at der skulle afsættes penge på budgettet i 2011 til pedaltoiletterne. Berit mener 

ikke, at der var et datokrav inkluderet i forslaget fra sidste år.  
 
Jens (have 173): Fælleshuset blev også vedtaget for år tilbage men er heller ikke blevet bygget endnu, i 
tråd med pedaltoilettet.  
 
Årsberetningen afsluttes. 
 

4. Årsregnskab 
John præsenterede årsregnskabet. 
Grethe (Have 169): Spørger til den store portoudgift foreningen har (hvor en stor del er pga. 

udsendelsen af gebyrer) og om ikke den kan lægges ud på de enkelte haver, der modtager disse gebyrer. 
Berit svarer: Bruttoudgifterne til porto er væsentligt mindre end påkravsgebyrerne, og derfor tjener 
foreningen egentligt på at udsende disse. Så Grethes ide er allerede i brug.  
 

Sten (Have 89): Småanskaffelser til 37.000kr lyder af meget. Berit svarer: Beløbet dækker over 
anskaffelser til kontoret, dvs. møbler, computer, æsker og dillerdaller, så kontoret kunne blive 
funktionelt.  
 
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

 
5. Indkomne forslag 
 Forslag 1: Ændring af ordensreglerne 
 Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 
Kim (Have 31): Mange hækker lider under dårlig pasning. Får man kun luget op til uge 37 kan hækken 
stadig tage skade i løbet af hele sæsonen optil. Nye medlemmer overtager ofte hækproblemer, og det 

koster foreningen når hække dør. 
 
Linea (Have 56): God ide, men synes, at uge 20 er meget tidligt men har åbenbart regnet en måned 
forkert (dvs Linea er fint tilfreds med tidspunktet).  
 
Sten (Have 89): Et ualmindeligt dårligt forslag, da gebyrindtægter så rigeligt gør, at der er redskaber nok 
til vedligehold af hække. Synes desuden, at der bruges masser af energi på hækkene og for lidt energi på 

andre ting. 
Forslaget vedtages. 
 
6. Godkendelse af budget for 2011 
 
John fremlagde budgettet for 2011.  



Side 2 af 2 

Torkil (Have 78): Vil gerne have uddybet vejbeløbet på 100.000kr. Berit svarer: De 
resterende/manglende veje skulle have være ordnet i 2010, men er blevet udskudt til 2011. Pga. 

sygemelding fra firmaet, der skulle give et tilbud på vejene har bestyrelsen ikke kunne indhente et 
konkret tilbud, og de 100.000kr er derfor et estimeret beløb. Beløbet dækker således reparation af alle 
andre veje end hovedvejene. 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 
7. Valg 
 a. Kasserer for 2 år (på valg: John Axel

stille op, og John genvælges. 
 
genvalg, Berit gør. Kim (Have 31) stiller op. Ingen andre stiller op. Kim og Berit vælges for to år. 
 
op, og Ib vælges for 1 år. 
 
Donslund (have 41) og Merialis Starup (have 99) stiller op. Begge vælges, Merialis er førstesuppleant, 

Anne er andensuppleant. 
 e. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer for 2 år (på valg: Aziz-
genopstiller ikke, Aziz modtager genvalg. Linea (have 56) og Trine (have 31) stiller op. Berit, Jens og Kaj 
(have 145) tæller stemmer op. 56 stemmesedler indleveret, 3 ugyldige. Linea 45 stemmer, Trine 38 
stemmer, Aziz 23 stemmer. Linea og Trine er derfor valgt. 
 

Aziz stiller op. Jan modtager genvalg. Jan (andensuppleant) og Aziz (førstesuppleant) er derfor valgt. Da 

der mangler en tredje kandidat vælges der kun to suppleanter. 
  
 
vælges som førstesuppleant. Dennis (have 67) stiller op og vælges som andensuppleant. 
 
8. Evt. 

Judith (have 79) forslår, at der til fremtidige fællesarrangementer serveres andet end svin pga. at 
haveforeningen har mange medlemmer, der ikke spiser svin og derfor bliver væk. Applaus fra salen. Har 
desuden et forslag til fælleshuset, som afleveres på kopi.  
 
Kim (have 31): Til fremtidige havevandringer vil der medbringes målestok og kamera, så der kan 
forelægges fotodokumentation i tvivlstilfælde. Der opfordres i øvrigt til at klippe hækken en smule under 
de 160 cm, så der ikke er tvivl.  

 
Judith (have 79): Parkeringsvagter i Århus har en procentmargen for hvornår en bil er parkeret korrekt, 
og foreslår, at havevandringsfolkene har en lignende margen.  
 

Jan (have 70): Mener, at det er personligt med ultrakontrollerende havevandringsfolk og at det ikke bør 
give anledning til gnidninger mellem folk.  

 
Kim (have 31) forklarer, at grænsen er 160cm og at alle ved det, så ved at have det som udgangspunkt 
slipper man for uoverensstemmelser og gør havevandringen meget nemmere, hvis den er klippet lidt 
under kravet.  
 
Jan (have 70): Mener det er småligt. Mange tak.  
 

Lydia (have 84): Det er for lidt med toiletrengøring en gang om ugen, specielt i sommeren. Mange børn 
bruger toiletterne som legeplads og Lydia foreslår derfor rengøring to gange ugentligt. Desuden kommer 
der mange børn ind i deres have når der er døde duer og der forsvinder i den forbindelse mange ting fra 
deres have. Vil derfor have de ansvarlige til at holde øje med børnene eller gøre noget.  
 
Jan (have 70): Opfordrer til, at vi skal passe på hinanden men det bliver sjældent ved andet end 
snakken.  

 

Torkil (have 78): Reklamerer for den nye opslagstavle på hjemmesiden og takker Jan for at have kigget 
efter deres hus i løbet af vinteren.  
 
Judith (have 79): Vil gerne komme med uddybende beløb, detaljer og deslige i forbindelse med 
fælleshusforslaget.  

 
Jan (have 70): Vi har en skidegod haveforening (måske Danmarks bedste??) og tak folkens!  
 
Margit: Vi har aaaalt for meget smørrebrød, så folk opfordres til at tage med hjem.  
 
Erik Vigsø takker for god ro og orden og lukker generalforsamlingen. 


