
 
 

Referat af ordinær generalforsamling 
- søndag d. 16. marts 2008, kl. 10.00 

 
 
Sted: 
Hedehusenes Fritidscenter,  
Hovedgaden 371 
2640 Hedehusene. 
 
 
Deltagere: 
Repræsentanter fra 44 haver deltog i generalforsamlingen. 
 
Inden generalforsamlingen blev havepræmierne for året 2007 uddelt. Tom 
Kristensen, havekonsulent fra kolonihaveforbundet, havde vurderet at præmierne 
skulle gå til: 
- Have 31b, Palle  
- Have 34, Jim  
 
Ærespræmien gik til: 
- Have 226, Vibeke  
 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Bent  (have 113). 
 
2. Valg af referent 
Persille  (have 128). 

 
3. Valg af stemmeudvalg 
Udsat til hvis det skulle blive aktuelt. 
 
4. Bestyrelsesberetning 
Beretningen er vedlagt som bilag. 
 
Kommentarer og spørgsmål til bestyrelsesberetningen 
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Kaj , have 223:  
1) Opfordrer til at beretningen fremover kan blive sendt en beretning med ud ved 
indkaldelsen, da nogle af medlemmerne kan have svært ved at tage så meget 
information ind på en gang. 
 
2) Kunne man gøre lidt mere for at begrænse bilkørslen i de små havegange, da 
havegangene i en våd sommer bliver ødelagt. 
 
Svar fra formanden: Bestyrelsen vil gerne fremover sende beretningen ud 
sammen med indkaldelsen og sætte en seddel op med påmindelse om ikke at 
køre i havegangene. 

 
5. Fremlæggelse af regnskab for 2007 til godkendelse. 
Grundet sygdom har det kun været muligt at få regnskabet godkendt af den ene 
af de to revisorer. Regnskabet godkendes derfor under forudsætning af at den 
anden revisor ikke finder noget at bemærke, når regnskabet efter 
generalforsamling efterfølgende gennemgås af begge revisorer.  
 
Vi har et godt årsregnskab. Det skyldes bl.a: 
- At der er sparet på regningen til NESA, fordi bestyrelsen har undladt at 

opvarme bestyrelsesmødet i vintersæsonen, men valgt at afholde møder i 
privat regi og at toiletterne har været aflåst i vintersæson. 

- At vi har sparet på vedligeholdelsen ved at det er lykkedes foreningen at 
reparere mange ting selv.  

- At vi har fået en have mere, da 3 mini-haver er lagt sammen til 2 kolonihaver. 
 
Kommentarer og spørgsmål til regnskabet: 
Helmer , have 111: Er der planer om kloakering? 
Svar fra kassereren: Det er et stort ønske at få kloakeret, men det er en lang 
proces. Vi vil meget gerne have indhentet tilbud på udførsel af arbejdet, så vi kan 
undersøge finansieringsmuligheder, når vores lån udløber om 3-4 år. 
 
Regnskabet var til afstemning og blev vedtaget. 

 
6. Fremlæggelse af budget for 2008 til godkendelse. 
Vi fortsætter uden forhøjelse af havelejen. 
 
Budgettet var til afstemning og blev godkendt. 
 
7. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 

 
8. Valg af formand 
Villy, have 36, blev genvalgt som formand. 
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Heidi, have 253, er genvalgt for 2 år. 
Inge, have 260, er valgt for 2 år. 
Tove, have 212, er valgt for 1 år. 

 
10. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Åge, have 249, valgt for 1 år 
Palle, have 236, valgt for 1 år 

 
11. Valg af intern revisor 
Heike, have 22, valgt for 2 år. 
 
12. Valg af revisorsuppleanter 
Palle, have 31b, genvalgt for 1 år.  
Karina, have 1a, valgt for 1 år. 

 
13. Valg af vurderingsudvalg 
Robert, have 123, er valgt for en periode på 2 år. 

 
14.  Valg af suppleant til vurderingsudvalg 
John, have 125, er valgt for en periode på 1 år- 

 
15. Eventuelt. 
Persille, have 128: Udvidelse af udvidelse af Tune Lufthavn er indstillet. 
 
John, have 125: Kan vi få åbnet for toiletterne i påsken. 
Svar fra formanden: Toiletterne bliver låst op og vi åbner også for vandet. 
 
Hanne, have 252: Kan vi få postkasser ved haverne til intern post? 
Bestyrelsen går videre med ideen. 
 
Carsten, have 22: Han har i løbet af vinteren observeret flere haner, hvor vandet 
fosser ud. Kan man opsætte en vandmåler pr. streng? 
Bestyrelsen går videre med ideen. 
 
Kaj , have 223. Tak til bestyrelsen for deres indsats. Det kan til tider være et 
utaknemligt job. Bare at få repareret vejen og få alt med affald osv. til at gå op i 
en højere enhed.  
 
Bestyrelsen fik en hånd. 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 

 
Dirigenten erklærende generalforsamlingen for afsluttet. 
 

 
 
Referent, Persille (have 128) Dirigent, Bent (have 113) 


