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BESLUTNINGSREFERAT / GF 2020 – HF Marienlyst




Forslag 1 ang. havevandringer
Bestyrelsen kan ved havevandringerne, undlade at gå ind i folks haver, hvis haven udefra
ser velholdt ud.
Vedtaget med 30 stemmer for og 24 stemmer imod
Forslag 2: Ang. maks højde på hegn i haverne
Opsættes der plankeværk i haven må højden på plankeværket ikke være højere end max
hækhøjde. Dette gælder i afstanden mellem 1 m og 2, 5 m fra ske .
Fra 2,5 m fra skel og ind i haven er der frit valg på højden på plankeværket.
Vedtaget med 42 stemmer for og 6 imod



Forslag 4: Ang. Påkrav for manglende deltagelse i fællesarbejde
Påkravet for manglende deltagelse i fællesarbejde er på 500 kr.
Beløbet skal bruges på betaling af arbejde for foreningen.
Vedtaget med 34 stemmer for, og 26 stemmer imod



Forslag 5: Ang. financiering af vand i frostfri dybde
Der indbetales sammen med havelejen i juli 2020 et beløb på 1000 kr / pr have som
opsparing tilinstallering af vand i frostfri dybde i foreningen.
Vedtaget med 54 stemmer for, Ingen imod, 2 blanke stemmer
Der var mere end ⅔ af de fremmødte der stemte for forslaget.



Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
o Formand for 2 år - Sidsel , 120 er genvalgt
o Bestyrelsesmedlem for 2 år – Ib, 66 er valgt for 2 år
o Bestyrelsesmedlem for 2 år - Claes er genvalgt for 2 år.



Valg af 3 bestyrelses-suppleanter for 1 år.
o Abdul, 139 , Trine, 65 , Remon , 86 er valgt som bestyrelse suppleanter for 1 år.





Interne revisorer og revisorsuppleanter.
o Inge, 146 er valgt som intern revipsor for 2 år.
Posterne som intern revisor for 1 år samt 2 revisorsuppleanter kunne ikke
besættes
Valg til vurderingsudvalg og supleanter
o

1 vurderingsmedlem for 3 år – Kirsten, 89 er genvalgt for 3 år.

o

1 vurderingsmedlemssupleant for 3 år - Poul , 18 er valgt som suppleant til
vurderingsudvalget for 3 år.
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REFERAT GF 2020 – HF MARIENLYST
20-9-2020 kl. 10.00 - 14.30
Sted: Firmasport
36 haver var repræsenteret – i alt 72 stemmer
1. Godkendelse af forretningsordenen – Godkendt
2. Udpegelse af referent – Sarah, 159
3. Valg af dirigent - Jacob Aksglæde Hokland
Dirigenten bekræftede at der var sket indkaldelse rettidigt.
4. Valg af stemmeudvalg


Jens ,165



Line, 97



Abdul,139

5. Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgik beretningen– læs hele beretningen for 2019 og 2020 i de tidligere
udsendte bilag.

Kommentarer til beretningen fra salen:


Ang. bevaringsværdige træer:

Muhammed, 114: De bevaringsværdige træer. Er de bestemt af foreningen eller
kommunen?
Svar: Sidsel / Bestyrelsen: Foreningen har registreret dem på baggrund af kommunens
retningslinjer for bevaringsværdige træer.
Muhammed, 114: Skal der så søges om tilladelse for at skære dem ned?
Svar: Sidsel / Bestyrelsen: Ja, det kræver godkendelse. Det er kommunens retningslinjer
der følges.
Muharrem, 99: Det er ikke rigtigt. Jeg har spurgt kommunen. De siger at en bestyrelse
ikke kan udpege bevaringsværdige træer. Det er kun kommunen der kan det.
Svar: Sidsel / Bestyrelsen: Vi har været i dialog med kommunen om dette. Vi har udpeget
træer efter kommunens retningslinjer. I ordensreglerne står der at bestyrelsen skal
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spørges, hvis man vil fælde et træ som bestyrelsen har vurderet som bevaringsværdig …
Muharrem, 99: Jeg vil se din korrespondance med kommunen.
Kommentar: Jens Balder / Bestyrelsen: Det Sidsel ikke fik mulighed for at tilføje var, at er
man uenig i bestyrelsens vurdering, så kan man gå til kommunen.
Dirigent: Det er muligt at der er forskellige svar, afhængig af hvem i kommunen man
kommer i kontakt med.
Svar: Sidsel / Bestyrelsen: Jeg foreslår at vi (Muharrem og Sidsel) tager den sammen på et
senere tidspunkt, og så melder vi ud i nyhedsbrev eller lignende når det er afklaret.
Accepteret af Muharrem, 99.


Ang. have 80:

Jeanne, 61: Det provokerer mig lidt, at der i fremlæggelsen af beretningen bliver sagt at
det ikke har været muligt at bruge vores arbejdskraft til at få have 80 gjort færdig pga.
corona. Det ene forslag vi valgte på EGF 2019, var den der krævede håndværkere til at
gøre det færdigt, så vi ikke var afhængige af foreningens arbejdskraft. Det er træls at
høre at “vi” i foreningen ikke har været til rådighed, det er ikke kun pga. Corona. Der har
været udbudt opgaver, som oprindeligt skulle varetages af betalt arbejdskraft. Det er
formuleringen som jeg ikke synes er rimelig. Det er en træls signalværdi.
Formanden læser den konkrete formulering op fra beretningen, som i ordvalget er forskellig
fra resumeet der blev givet mundtligt.
Jeanne, 61: Det var den mundtlige formulering som var uheldig. Jeg synes ikke det bliver
taget alvorligt at købet af have 80 var truffet uden for GF, imod reglerne. Vi bestemte at
se fremad, men det er ikke helt det der er signaleret med den kommentar.
Svar Jens Balder/ bestyrelsen: Ingen af de to budget forslag der blev stemt om ved EGF i
2019 inkluderede en total færdiggørelse af håndværkere. Det var et spørgsmål om hvor
meget håndværkere skulle gøre og hvad vi skulle gøre selv.
Der er f.eks. ikke budgetteret med en maler, selvom der er afsat penge til maling. Det er
fordi det var planlagt at foreningen skulle gøre det selv.
Jeanne, 61: Der har også været utydelighed om hvorvidt det tæller som en arbejdsdag at
arbejde i have 80 – I afviste f.eks. et tilbud på facebook om arbejde på have 80 for en
arbejdsdag.

Referat GF -HF Marienlyst 20-9-2020 / side Side 4 af 16
Svar Jens Balder/ bestyrelsen: De arbejdsweekender der blev lavet i 2019 valgte vi at de
ikke skulle tælle som arbejdsdag . Det var det der blev svaret på på facebook. Det var
ikke en afvisning af hjælp.
Fremtidigt arbejde vil tælle som arbejdsdag.
Menderes, 95: hvorfor skal vi betale 500.000 kr. Når det ikke bliver færdigt?
Flere beløb bliver nævnt rundt i salen.
Svar Jens Balder/ bestyrelsen:Det er ikke nogle rigtige beløb.
Mere snak i salen om beløb.
Svar Jens Balder/ bestyrelsen: Der har været en opsparing til et fælleshus igennem flere
år. De penge er der ikke rørt ved. Det kommer der mere om når vi når til regnskabet.
Jeanne, 61: Vi bevilgede ca. 220.000 kr. Og huset kostede ca. 116.000, og der var blevet
brugt yderligere 60.000 kr. Så det lander på ca. 400.000 kr.
Løs snak i salen.
Muharrem, 99: Hvad er det for en arbejdskraft i efterlyser når I har fået penge til
håndværkere?
Dirigent: der efterlyses et samlet regnskab, det kommer vi til i et senere punkt på
dagsordenen.
Menderes, 95: Der mangler stadig meget arbejde på have 80. Jeg synes ikke vi skal
bruge fælles arbejdskraft på det.


Ang. dræn:

Muharrem, 99: I skriver der ikke er gjort noget i de sidste 10 år. Vi har da gjort noget.
Det vil være dejligt med et overblik over det der allerede er gjort. Det er ikke sandt at
der ikke er gjort noget i 10 år. En af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har været
med til løbende renovering af dræn. Det er der brugt mange penge på.


Ang. Procedure for salg af have: (ikke en del af beretningen)

Adnan, 90: Når man skal sælge skal det igennem bestyrelsen, er det jeres valg at I skal
blandes ind i salg eller er det noget kommunen kræver?
Dirigent: Det er kommunen og kredsen der stiller krav til dette, som foreningerne er
underlagt.
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Kort gennemgang af proces for godkendelse til salg.
Sarah, 159: Du kan få hjælp på kontoret hvis du er i tvivl.
Adnan, 90: Hvis man har en mulig køber, hvordan fungerer det så med venteliste?
Svar Sidsel/ bestyrelsen: Der er krav i lejekontrakten med Aarhus Kommune om at vi har
en venteliste, Der er også krav om at vi først tilbyder haver til ventelisten. Hvis ingen på
ventelisten er interesseret kan haven tilbydes uden for ventelisten.
Sådan har det været altid. Folk på ventelisten må ikke afvises.
Adnan, 90: Spørgsmål ang. Brandforsikring
Svar Sidsel/ bestyrelsen: ang. Brandforsikring
Jens, 169: Opfordring til at enkeltsager tages i kontortiden.

6. Regnskab 2019 og budget 2020 - orientering og mulighed for spørgsmål
Jens Balder /Kasserer (bestyrelsen): Det er afstemt og godkendt ved sidste
GF (afstemningen d. 2-4-2020), men vi vil gerne give plads til spørgsmål.
Der er fundet en fejl: der var ikke så stort et overskud ved døde duer som det fremgår
af regnskabet, fordi der er købt et køleskab som ikke endnu er bogført. Derfor er
overskuddet i døde duer 6.000 kr. for højt. Det bliver rettet.

Kommentarer og spørgsmål fra salen:


Ang. regnskab 2019

Judith, 79: Der er brugt 62.000 til vejmaterialer, det forstår jeg ikke.
Svar Jens Balder /Kasserer (bestyrelsen):: Det inkluderer materialer og maskiner,
udvidelse af P-pladser og lignende. Punktet der hedder etablering af p- plads er kun
storskraldspladsen, ikke de øvrige p-pladser.
Dirigent: formelt skal et regnskab ikke godkendes
Judith, 79: Det er mit indtryk af dette ikke er til godkendelse, da det blev stemt om d. 4.
April?
Dirigent: Ja.
Judith, 79/ intern revisor: Til orientering: Vi nåede intern revision af det første halvår for
2019, men ikke det andet halvår af 2019 fordi det skulle til ekstern revision.
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Ang. budget for 2020

Jens Balder/ Kasserer bestyrelsen: Budgettet er vedtaget til GF (afstemningen d. 4-4-2020). Vi
vil gerne åbne for spørgsmål her også. Nogle udgifter svinger år for år. Så det er svært at
vide på forhånd om der er et overskud. På dette tidspunkt på sæsonen tyder det på at vi får
et overskud på 100.000.
Remon, 86: Der er ikke vej projekter på vej? Vejene er dårlige. Hvad er de 100.000 på veje
brugt på?
Svar Jens Balder/ Kasserer bestyrelsen: I år er der ikke brugt så mange penge på vejene.
Det år der blev brugt mange penge på vejene var der lagt ny grus på. Det er en svær
diskussion hvor meget vejene skal repareres. Der er mange der kører for stærkt allerede.
Det er ikke alle der kører for hurtigt. Bruger vi mange penge på at reparere vejene, så
kører folk sandsynligvis hurtigere, og vejene skal repareres endnu oftere.
Judith, 79: Jeg oplever at der også kommer mange store lastbiler til samletanke og affald,
som ødelægger vejene.
Mohammed, 1: Kan vi ikke lave forhindringer på vejene?
Svar Jens Balder/ Kasserer bestyrelsen: det er et dilemma. Vi må ikke have for store bump.
Dirigent: Man kan stille et forslag på GF til næste år, ift. Hvordan man kan løse denne
udfordring.
Sidsel / Formand bestyrelsen: Som nævnt i beretningen er dette et løbende problem og
diskussion. Derfor opfordrer vi til at der bliver lavet et udvalg som vil kigge på veje,
parkering og lign, og komme med et forslag som helhed.
Det tager vi under eventuelt.
Fremlæggelse af selvstændigt regnskab for have 80:
Jens Balder/ Kasserer bestyrelsen:
Er man i tvivl om noget, så kig tilbage på EGF 2019 og se hvad der blev vedtaget.
Der er ikke vedtaget arbejdskraft til ex. maling af vægge.
Nogle materialer hos tømreren er lagt sammen, fordi det er for stort et arbejde at skille ad
i budgettet. Derfor er det ét punkt i budgettet.
Der mangler få ting: Der er ikke trukket vand, der mangler at blive malet nogle steder, liste
arbejde og belysning mangler. Det skal vi i et vist omfang selv udføre.
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Kommentarer fra salen til regnskab for have 80:

Judith 79: Der mangler VVS. Det er mange penge at få den opgave løst. Jeg har hørt et beløb
på 100.000 kr. For at få lagt vand ind?
Svar Jens Balder/ Kasserer bestyrelsen: Hvis det kræver 100.000 kr. at lægge vand, så skal
det op på en GF for at godkende budget for projektet.
Judith, 79: Det betyder at det bliver dyrt.
Muharrem,99: Må man have vand i huset når der ikke er afløb?
Dirigent: Hvis der er en godkendt samletank eller faskine. Bestyrelsen bruger ikke flere
penge end der er givet mandat til.
Svar Jens Balder/ Kasserer bestyrelsen: Huset er brugbart som det er. Vi har ikke et
overslag over hvad det vil koste at lægge vand ind. Om det skal laves, vil være en
vurdering, som der ikke er taget stilling til endnu
Kommentar Claes / bestyrelsen: Der bliver sagt at det er for dyrt med have 80.
Det mener jeg ikke vi kan se endnu, det kan vi se ved salg af have 80, hvis det bliver solgt.
Have 80 er nødvendig fordi man kan tale om private sager, det kunne man ikke i det
tidligere kontor i have 36.
Vi må se på den pris det koster os, når vi om mange år måske skal have noget nyt. Delt ud
på de mange år vi forventer at have huset, bliver prisen ikke stor- vi ved ikke endnu hvor
stor. Det må tages i betragtning. Jeg synes ikke det regnestykke kan gøres helt præcist før
vi kommer længere. Jo flere år vi har det, jo bedre en investering.
Svar Jens Balder/ Kasserer bestyrelsen: Huset er desuden en del af værdi som indgår i vores
forenings værdi, det er en investering. Den investering får man med ved salg, hvis man
sælger sin kolonihave.
Muharrem, 99: Have 80 bliver aldrig solgt til 500.000 kr. Vi kunne bruge mindre på at
renovere have 36.
Svar Claes / bestyrelsen: Det var ikke muligt at istandsætte have 36 til behovene.
Poul, 158: Det er en irrelevant diskussion. Det vil vise sige senere, som Claes siger. Det kan vi
ikke vurdere nu. Lad os ikke bruge tid på det.
Løs snak i salen om priser.
Dirigent: De penge I bruger på Have 80 inkluderes i foreningsværdien, som hver haveejer
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får retur ved salg af sin have. Det er ikke tabte penge, det er en investering i foreningen.
Jeanne, 61: Der er tydeligvis gode tanker om have 80. Det jeg hører er, at vi ser fremad ift.
at have 80 er købt. Men fremover skal det være tydeligt hvilken investering det
fremadrettet kræver. F.eks. Sokkel Beklædning. Eller samletank.
Svar Sidsel / Formand bestyrelsen: Vi har et godkendt budget på 219.000 med en tilladt
overskridelse på 15% dvs. op til 252.000
Der er brugt 227.000 nu. Der bruges ikke flere penge udover 252.000, uden at det er
fremlagt og godkendt på en GF.
Jeanne, 61: Hvor er soklen på have 80?
Svar Jens Balder/ Kasserer bestyrelsen: Det er en af de ting der ikke er lavet endnu.


Kommentar til budget 2020:

Menderes, 95. Kloak (tømning af foreningens toilettank), hvorfor er der sat flere penge af til
det? Hvorfor stiger prisen?
Svar Jens Balder/ Kasserer bestyrelsen: Prisen stiger kun, hvis vi bliver nødt til at ringe flere
gange. En tømning koster ca. 1000 kr.
Menderes, 95: folk sover i deres kolonihave om vinteren. Det koster mere i tanktømning når
man bruger udslagskummen.
Dirigent: du må sætte forslag til hvordan det kan løses.
Svar Claes / bestyrelsen: Det sker at vandhaner ikke bliver lukket så tanken bliver fyldt, det
koster en ekstra tømning.


Ang have 80

Muharrem, 99: ang have 80, jeg foreslår at vi nedsætter et udvalg her, til at undersøge hvad
det koster at lave vand i have 80
Dirigent: Sæt det forslag til GF 2021.
Svar Jens Balder /Kasserer bestyrelsen : Vi regner ikke med at vi skal bruge noget særligt hen
over vinteren. Hvis det derefter vurderes at der er mere der mangler og at der skal bruges
flere penge, så skal det godkendes på GF.
Yderligere svar Sidsel/ Formand bestyrelsen: Det regnskab der er fremlagt for have 80 her,
er en status af hvor vi er nu. Der er ikke lagt op til at der skal vedtages et nyt budget. Vi
beder ikke om flere penge til have 80. Det er en orientering.
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7. Forslag til afstemning - indkomne og bestyrelsens
 Forslag 1: Forslag ang havevandring, fra Judith have 79
Jeg foreslår at bestyrelsen ved havevandringerne, for først ukrudt i hæk, og senere hækken,
undlader at gå ind i folks haver, hvis haven udefra ser velholdt ud.
Kommentar fra forslagsstiller Judith, 79: Sidsel har spurgt mig ang. åbning og lukning af
vand? Jeg mener ikke de to ting har noget med hinanden at gøre, så der vil være mulighed
for at gå ind i haver i forbindelse med vand.
Sidsel/ Formand bestyrelsen :Vi har flere kommentarer.
En “velholdt” have er lidt et svævende begreb, som vil ligge hos dem der går havevandring.
Grunden til at vi går rundt, er for at se om der er ukrudt i hækken , og om hækken er
klippet. Det er vores erfaring at det godt kan se flot ud, udefra men at der alligevel er
ukrudt i hækken. Det kræver at man går ind i haven for at kunne se f.eks.om bag huset.
Det er ikke for at være politi, det er af hensyn til hækken som er foreningens ejendom, og
af hensyn til naboerne.
Vi forstår ikke forslaget som at det er forbudt at gå ind i haven, men hvem afgør om den er
velholdt?
Judith, 79: Dem som går turen
Claes / Bestyrelsen Jeg kan ikke se hækhøjden udefra, som eksempel.
Sarah, 159: Da jeg gik vandringen for nogle uger siden, gik vi ikke ind hvis vi kunne se det
udefra. Det er vel og mærket ikke mange haver det drejer sig om. Men det er i forvejen
den praksis vi anvender.
Remon, 86 : Der er flere fra bestyrelsen som selv har hæk som er for høj og ikke holdt,
haver hvor der ikke er slået græs og grimme huse.. Så samler de penge fra andre og
betaler ikke selv.
Dirigent: det er en opgave bestyrelsen skal varetage.
Svar Sidsel / formand bestyrelsen: Jeg er meget forurettet over påstanden om at
bestyrelsen ikke betaler påkrav selv.
Bestyrelsen betaler påkrav som alle andre .Desuden er der er altid en advarsel før påkrav.
Muharrem, 99: spørgsmål til Judith: er det kun ift. at vurdere hæk højde?
Judith , 79: Jeg foreslår at det er dem som går havevandringen der vælger at gå ind. Ved
indvielsen fra kommunen blev der sagt at der skulle være højere til loftet i denne
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forening, end andre steder.
Dirigent: Er det skrevet ned nogen steder?
Muharrem, 99: Drejer det sig om hækhøjde? Det kan man vurdere udefra, men ukrudt
kræver man går ind?
Judith: Nej, hvis ukrudt er holdt udefra, så er det vel også indefra. Vis tillid.
Muharrem, 99: altså så skal bestyrelsen ikke gå ind i haven, hvis hækhøjden er
ok?
Forslaget afstemmes
30 stemmer for
24 stemmer imod
Forslaget er godkendt.


Forslag 2: Ang. maks højde på hegn i haverne / bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at det indføjes i ordenreglerne at:
” Opsættes der hegn i haven må højden på hegnet ikke være højere end max hækhøjde
Dette gælder i afstanden mellem 1 m og 2, 5 m fra skel .
Fra 2,5 m fra skel og ind i haven er der frit valg på hegnshøjde.”

Muharrem, 99: Vil bestyrelsen uddybe hvorfor?
Svar Sidsel/ Formand bestyrelsen. Baggrunden er at der ikke er regler for højden nu. Kun at
det skal stå en meter fra hækken, hvilket giver mening i forhold til at hækken kan få lys og
luft.. Vi havde en have der rejste et højt hegn lige inden for hækken, derfor rejste det
diskussionen. Så det er et forebyggende tiltag.
Jeanne, 61: Jeg har et spørgsmål: gælder det stadig at drivhuse og legehuse må stå en meter
fra skel?
Svar: Ja
Muharrem, 99: Hvad med eksisterende hegn?
Svar Jens Balder / bestyrelsen: Det er alle hegn der skal overholde reglerne. Så vidt vides er
der ikke eksisterende hegn som ikke overholder de foreslåede regler.
Muharrem, 99: Mit gør ikke
Svar Jens Balder / bestyrelsen: Jo, det er et nethegn du har.. Det er plankeværk der er tale
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om. Det skal præciseres i forslaget.
Remon, 86: Alle hegn skal væk. Det bliver bare værre med mursten. Mange nye laver
kæmpe hegn og ødelægger hækken. Det ser grimt ud. Jeg har været med siden 1997, og det
har været forbudt.
Sidsel/ Formand bestyrelsen.: Nej, der har ikke været regler for højden – kun afstanden fra
hækken.
Jeanne, 61: Gælder det med eksisterende hegn, eller fremtidige hegn? Og gælder det et
levende efeu hegn?
Svar Jens Balder / bestyrelsen . Det gælder ikke levende hegn, men plankeværk. Det gælder
alle plankeværk, også eksisterende plankeværk. Ikke pergola og trådhegn.
Rettelse i forslaget: forslaget præciseres til at omhandle plankeværk.
Forslaget afstemmes:
42 for forslaget
6 imod forslaget
Forslaget er vedtaget


Forslag 3: Ang. fællesarbejde fra Grethe i have 169
Forslagsstiller er ikke til stede- forslaget udgår.



Forslag 4: Ang. Påkrav for manglende fællesarbejde / fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at det indføjes i ordensreglerne at ”Påkravet for manglende deltagelse
i fællesarbejde er på 500 kr.
Beløbet skal bruges på betaling af arbejde for foreningen.”

Begrundelse (se også beretning). Sidsel/ Formand bestyrelsen.: Der er hvert år mellem 50 og
60 haver der ikke deltager i fællesarbejde men i stedet betaler et påkrav . Det betyder at
foreningen mangler 100 til 120 timer om året til opgaver der SKAL laves og opgaver der KAN
laves. I år er der 71 haver der ikke har deltaget i fællesarbejde endnu. Det er 140 timer – der
f.eks. kunne bruges på at gøre have 80 færdig eller andre opgaver for foreningen. Vi foreslår
derfor at påkravet sættes op, men også at pengene øremærkes til betalt arbejde for
foreningen.
Vi vil også gerne have flere med til arbejdsdagene. Det er ikke kun pga. Arbejdet. Det er også
for at lære hinanden at kende, og understøtte den sociale dimension. Uanset grund til at
man ikke deltager, ex. Handicap, så må man gerne få andre til at udføre arbejdet. Sender
man ikke en i sit sted, så er der penge til at betale for at få arbejdet udført med betaling.
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Muharrem, 99: der er mange betalte opgaver i foreningen som at klippe græs og holde WC
rent, hvorfor giver man det?
Kommentar Claes / Bestyrelsen: Nogle medlemmer foreslog at de ville male toiletterne. Det
gør vi så?
Muharrem, 99: Den opgave skal udføres af professionelle
Svar Claes / Bestyrelsen: og det vil kræve penge, som vi så får ind når folk ikke kommer til
arbejdsdag.
Forslaget afstemmes
34 stemmer for forslaget
26 stemmer imod
Forslaget er vedtaget.


Forslag 5: Ang. financiering af vand i frostfri dybde / bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager følgende forslag:
Der indbetales sammen med havelejen i juli 2020 et beløb på 1000 kr / pr have som
opsparing tilinstallering af vand i frostfri dybde i foreningen.
Forslaget er vedtaget første gang. For at det kan vedtages endeligt skal det stemmes
om det igen, og kan vedtages ved ⅔ flertal af de fremmødte haver.

Jens Balder/ kasserer bestyrelsenFår vi sparet 9.000,- kr op pr. have til vandrenovering og
rør nedlagt i frostfri dybde, har vi 1,5 mill. Vi har fået forskellige priser fra andre foreninger
der har fået det lavet, og vi skal selvfølgelig have tilbud fra nogle forskellige rørlæggere
bl.a. dem der får arbejdet på kloakeringen, men det bliver ca. 2,5 mill. ( 15.000,- kr pr.
have).
Vi skal ud og låne 1 mill. som jeg har spurgt AL-bank hvordan vi kan afbetale og forrente.
De kan afdrages over 20 år og vil d.d. koste 55.800,- kr om året.
Vi får ved denne renovering vandure på hver enkelt have sådan at forbrug bliver afregnet
for hver have. Det betyder at foreningen spare 60.000,- kr som så kan bruges til afvikling af
vandlån, som vil være at betragte som en renovering af vores meget slidte vandstandere.
Og opsparingen på de 9.000,- kr pr. have tilskrives foreningsværdien.
Forslaget afstemmes
54 stemmer for, Ingen imod, 2 blanke stemmer
Der er mere end ⅔ af de fremmødte det stemmer for forslaget.
Forslaget er vedtaget
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Forslag 6: Ang financiering af vand i frostfri dybde fra Judith i have 79
Judith, 79: Så længe vi er uafklarede omkring hvor mange penge have 80 skal bruge,
trækker jeg dette forslag, og stiller det igen til foråret, når vi kender budgettet for have
80.

Forslaget trækkes tilbage.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Formand for 2 år - Sidsel 120 modtager genvalg
Ingen stiller op imod Sidsel. Sidsel er genvalgt for 2 år.
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år- Sarah modtager ikke genvalg
Ib ,66 stiller op. Ib er valgt for 2 år
c. Bestyrelsesmedlem for 2 år - Claes modtager
genvalg
Ingen stiller op imod Claes. Claes er genvalgt for 2 år.
d. 3 bestyrelses- suppleanter for 1 år.
Ib modtager genvalg. Janne og Muharrem modtager ikke genvalg.
Abdul, 139 stiller op.
Trine, 65 stiller op
Remon, 86 stiller op
Alle 3 er valgt ind som suppleanter for 1 år.
9. Valg af revisor og suppleanter
a. Revisor for 1 år - Judith modtager ikke genvalg
Kommentar fra Sidsel / Formand bestyrelsen: Vi har ekstern revisor der laver regnskabet,
derfor bør det ikke være en omfattende opgave hvor alt skal gennemgås. Vi har mere brug
for en løbende kontrol af at de penge der bliver brugt, er relevant for foreningen og om
budgettet overholdes. Det er en opgave som ekstern revisor ikke kan varetage.
Jeanne, 61: Ekstern revison fraskriver sig som regel meget ansvar. Måske de interne er
bedre til det? Når de interne regler revideres er det så noget der bliver stemt om?
Svar: Jens Balder / Kasserer bestyrelsen: Der er ingen specifikke regler nu. Vi forestiller os
at vi aftaler det med dem der stiller op. Ved denne post er der genvalg til april.
INGEN STILLER OP– ingen valgt
b.

Revisor for 2 år - Kaies modtager ikke genvalg

Inge, 146 stiller op, valgt som intern revipsor for 2 år.
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c. 2 revisor suppleanter for 1 år - Jakob og Kurt modtager ikke genvalg
INGEN stiller op – ingen valgt

Valg til vurderingsudvalg og supleanter

10.

a. 1 vurderingsmedlem for 3 år – Kirsten,89 modtager genvalg
Ingen stiller op imod Kirsten. Kirsten er genvalgt for 3 år.
b. 1 vurderingsmedlemssupleant for 3 år - Mawloud modtager genvalg.
Mawloud, 44 og Poul, 18 stiller op.
Skriftlig afstemning
37 stemmer for Poul, 18
20 stemmer for Mawloud, 44
Poul er valgt som suppleant til vurderingsudvalget for 3 år.

Eventuelt

11.


Sidsel / Formand bestyrelsen: Vi vil gerne lave en gruppe til at undersøge forskellige
løsninger af hold af veje, og af fremtidssikre parkering og kørsel i foreningen.
Muharrem, 99: jeg vil gerne undersøge hvad det koster, jeg kender et bestemt firma
som kan give et tilbud.
Sidsel / Formand bestyrelsen: Der skal samles forskellige muligheder, som inkluderer
fordele og ulemper og der skal laves nogle forslag og budgetter som kan fremlægges
og stemmes om på næste GF. Nogen der melder sig til at undersøge det?
Claes fra bestyrelsen vil gerne stå for at indkalde og koordinere.
Inge, 146, vil gerne melde sig.

 Remon, 86: ang. Forslag til forår
Jeg vil gerne foreslå at man skal være 2-3 år i foreningen inden man må stille op til
bestyrelse, vurderingsudvalg og de andre poster på valg.
 Lisa, 9: Ang skiltning ved indkørslen til haveforeningen
Skiltning ved indkørslen er dårlig og der opstår tit farlige situationer Kan vi få et bedre
skilt?
Svar Jens Balder/ bestyrelsen: Vi har overvejet det før. Men vi også forkastet det da
det samtidig henleder opmærksomheden på Marienlyst for uvedkommende. Vi
overvejer det igen og ser evt om der kan være andre muligheder.


Muharem, 99: Min nabo vil gerne have lov til at have haner om vinteren.
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Svar Sidsel / formand bestyrelsen: Vi har tidligere sagt at der skal stilles et forslag til
GF om ændring af ordensreglerne - kom i kontor tiden og få hjælp til hvordan man
stiller et forslag.

Derefter gav Henning Skårup, Aarhus Kommune en orientering om kloakering af
haveforeningen.
Se selvstændigt referat.

Dette referat er godkendt af
Sarah Frausing – referent
Jacob Aksglæde Hokland – dirigent
På bestyrelsens vegne - Sidsel Kirketerp - formand

