
Hedehusene 20. maj 2015 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H/F Brandhøj 
Søndag den 7. juni 2015 kl. 10.00 

 

Da formanden har valgt at træde tilbage, har bestyrelsen rådført sig med chefjuristen i Kolonihaveforbundet, der 
har vurderet at det ikke er tilstrækkeligt med genoptagelse af generalforsamlingen som indkaldt pr. 5. maj 2015.  

I stedet indkaldes til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med nedenstående dagsorden. 

Sted: 

Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371 - 2640 Hedehusene 

Taleret, stemmeret og valgbarhed:  

Taleret, stemmeret og valgbarhed har kun medlemmer, der ikke er i restance til foreningen.  
 
Da det endnu ikke har været muligt at danne sig det fulde overblik over økonomien i foreningen, herunder de 
enkelte havers mellemværende, har det ikke været muligt at udarbejde en restanceliste. 
 
For i videst mulige omfang at tilgodese vedtægternes punkt 9.8, skal der afleveres en tro og love erklæring ved 
fremmøde. Venligst udfyld den vedlagte erklæring forinden. 
 
Hver have har 2 stemmer, uanset om der er knyttet et eller to medlemmer til haven. 
I tilfælde af fravær kan et medlem give møde ved en befuldmægtiget, der kan afgive stemme på medlemmets 
vegne. Der skal afleveres skriftlig fuldmagt. En befuldmægtiget kan højst repræsentere 2 havelodder.  
 
Forplejning:  
Der serveres kaffe og te. Der er mulighed for at købe sodavand. Generalforsamlingen er alkoholfri. 

Medlemmer til bestyrelsen: 

Bestyrelsen opfordrer interesserede medlemmer til at opstille 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent; bestyrelsen anbefaler Kirsten Holm - formand for Kreds Hovedstaden Vest 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmeudvalg 
4. Fremlæggelse af årsregnskabet 
5. Forslag til behandling 

a. Forslag om offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder (Arne have 206) 
b. Forslag om indkøb af flishugger til traktor (Arne have 206) 
c. Forslag om skærpet indsats på stier (Arne have 206) 

6. Driftsbudgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af lejeafgift 
a. Bestyrelsen foreslår lejeforhøjelse på 100 kr./md. pr. 1. juli 2015 for kolonihaver og minihaver 

7. Valg af formand for 1 år 
a. Arne Benche Have 206 opstiller 

8. Valg af kasserer for 2 år 
a. Thomas Vartou Have 220 opstiller 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a. Henrik Boier Nielsen Have 126 genopstiller 
b. Sanne Danielsen Have 222 opstiller 

10. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen 
11. Valg af 1 revisor 
12. Valg af 2 revisorsuppleanter  
13. Valg af vurderingsmand 

a. Kaj Vennevold Have 215 genopstiller 
14. Valg af 1 vurderingssuppleant 

a. John Tobiassen Have 125 genopstiller 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at du gør brug af din mulighed til at stemme med fuldmagt! 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Oversigt over tillidsposter og opstillinger til ekstraordinær Generalforsamling 

7. juni 2015 

 

Have Navn Post Valgår GF 2015 
036 Villy Nielsen Formand 2014 Afgået.  
121 Susanne Nielsen Kasserer 2013 På valg 
126 Henrik Nielsen Bestyrelsen 2013 På valg. Genopstiller 
213 Tasha Hoppe Bestyrelsen 2014  
220 Thomas Vartou Bestyrelsen 2013 På valg. Opstiller som kasserer 
206 Arne Benche Bestyrelsen 2015 Opstiller som formand 
222 Sanne Danielsen Bestyrelsen 2015 Opstiller til bestyrelsen 
031A Bente Lorckmann Suppleant bestyrelsen 2014 På valg. Genopstiller ikke. Ny vælges 
129 Ole Clemmensen Suppleant bestyrelsen 2014 Fratrådt bestyrelsen. Ny vælges 
022 Heike Bak Revision 2013 Fraflyttet. Ny vælges 
01A Karina Lestang Revision 2014  
103 Gitte Bramm Suppleant revision 2014 Fraflyttet. Ny vælges 
215 Kaj Vennevold Vurderingsudvalg 2013 På valg. Genopstiller 
28A Johnny Larsen Vurderingsudvalg 2014  
125 John Tobiasen Suppleant vurdering 2014 På valg. Genopstiller 

 

Bestyrelsen har i brev af 4. maj 2015, anbefalet kasseren ikke at genopstille til posten som kasserer 
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Haveleje note 1  1.710.000 
Vand  85.000 
I alt  1.795.000 

Afdrag og renter på lån  984.000 
Kontingent til Kreds Hovedstaden Vest  5.500 
Kontingent til Kolonihaveforbundet  29.000 
Arrangementer og møder  15.000 
Telefon og internet  3.000 
Anskaffelser  10.000 
Dong note 4  70.000 
Vedligeholdelse  70.000 
Vand  85.000 
Gaver  4.000 
Jordleje for haverne  190.000 
Brændstof  8.000 
Porto  2.000 
Regnskabsprogram og selvbetjening note 6  5.000 
Serviceopkrævning Arbejd. Landsbank note 7  20.000 
Kontorartikler  7.000 
Bestyrelsen note 2  22.000 
Honoreret FællesArbejde note 5  11.350 
Grundskyld  70.000 
Renovation  120.000 
Forsikring note 3  15.000 
Legeplads  25.000 
I alt  1.770.850 

Overskud  24.150 

note 1: haveleje stigning på 100 kr. pr. måned fra 1. juli 2015
note 2: bestående af: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 4 ordinære medlemmer og 

2 aktive suppleanter
note 3: forsikring foreningshuset, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, bestyrelsesansvarsforsikring
note 4: der er ved aflæsning i maj 2015, konstateret et eksorbitant forbrug i foreningshuset. Årsag uvis. 

Der arbejdes på at anke forbruget; men en kæmpe ekstraregning kan være konsekvensen
note 5: andrager i alt 10 måneders haveleje
note 6: tillægsmodul til regnskabsprogrammet, hvor havelejeren selv kan følge med i betalinger

tilmelding til FællesArbejde, opdatere kontaktoplysninger og m. m. (helårlig pris)
note 7: Haveleje opkrævninger via BS, vandopkrævning, FællesArbejde mv. (helårlig pris)

H. F. Brandhøj Brandhøjvej 100 – 2640 Hedehusene

Budget for HF Brandhøj 2015
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Bemærkning til regnskabet 2014 
 
I forbindelse med gennemgang af regnskabet med henblik på revision, kunne det ved en gennemgang 
af saldolisten pr. 31. december 2014 konstateres, at der for 73 havers vedkommende manglede bogført 
haveleje for et beløb på minimum 184.258 kr. 
Bestyrelsen iværksatte straks en rykkerprocedure; dels for at danne sig et overblik over den faktiske 
situation, dels for at opkræve så mange midler som muligt inden afholdelsen af generalforsamlingen. 
De pågældende haver fik tilsendt en ”rykker”, hvori de blev bedt om at indbetale det skyldige beløb, 
alternativt dokumentere betaling af haveleje for 2014. 
 
Enkelte haver fik via korrespondancen udvidet opgørelsen til også at dække 2013. Dette vil ske for alle 
haver. 
 
Den 7. juni 2015 gennemgås resultatet af denne opkrævning. 
 
xxx antal haver har dokumenteret det opkrævne beløb, svarende til i alt kr.: 
xxx antal haver har i alt indbetalt kr.: 
xxx antal haver er ikke vendt tilbage på henvendelsen 
 
Grundet det mangelfulde regnskabsmateriale er det ikke muligt for revisoren at lave den vedtægts-
bestemte påtegnelse. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen vil den nytiltrådte bestyrelse gennemgå regnskabssituationen 
endnu nøjere og derefter tage stilling til det videre forløb 
 
Denne bemærkning med udfyldte tal, udleveres ved indgangen til den ekstraordinære general-
forsamling. Således at tallene er så aktuelle som muligt 
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Forslag til generalforsamling marts 2015   
 
 

 
A: Referat af bestyrelsesmøder lægges op på haveforeningens hjemmeside 

Kan lægges så der skal bruges pass word og kode for at komme ind at læse referat. 
Menige medlemmer af haveforeningen har ingen mulighed for at følge med i hvad  
der foregår i haveforeningen mellem generalforsamlinger 

 
 
B: Der indkøbes en flis hakker til vores traktor 

Hver gang vi beskærer i vores område kan flisen lægges på højen som blev 
etableret i forbindelse med kloakeringen så ukrudt formindskes, mindre 
vedligeholdelse af dette område. 
Er der overskud kan medlemmerne i foreningen få gavn af flisen, eks salg af en  
haveaffaldssæk til kr. 15,00 som kan dække noget af udgiften til anskaffelsen 

 
 
C: Stier skal være renset for ukrudt inden den 1’ i måneden 

Årsag til dette forslag er at der mildest talt flere steder er stierne ganske forfærdelige 
at se på. 
Hvis der ikke er ordnet på 2 hinanden følgende måneder, sætter bestyrelsen en gartner 
til at ordne stien, selvfølgelig for havelejers bekostning. 

 
 
 
 
 
Mvh 
Arne Benche 
Have 206 
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Tro og love erklæring vedrørende restance til HF Brandhøj 
 

Havenummer:_________________ 

 

Undertegnede erklærer hermed på tro og love at 

 

 Jeg ikke er i restance 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Dato  Underskrift 

 

 

  

 

Jeg er i restance og har derfor ikke mulighed for at stille op til tillidspost, ytre mig eller 
stemme på nærværende ekstraordinære generalforsamling 

 

 

 

Et af ovenstående felter skal afkrydses og sedlen afleveres ved indgangen. 
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Indbetalinger af haveleje mv 
 

Kære medlem 

 

Vær venligst meget opmærksom på at anføre som minimum havenummer og hvad betalingen hidrører, 
når du indbetalinger til foreningen. 

F. eks.: 

Have 220 haveleje  

Have 220 á conto vand 

 

Hvis betalingen hidrører en anden periode, end den dato/måned betalingen har valørdato, så angiv 
venligst det også, f. eks.: 

Have 220 FællesArbejde 2014 

Have 220 Vand 2014 

 

Vi har mange forekomster af betalinger, hvor der bare står f. eks. ”overførsel”; og hvor det ikke er muligt at 
se hvem betalingen kommer fra. 

 

Hvis det overhovedet er muligt, så undlad venligst at bruge girokort i f m indbetalingerne. Opret i stedet 
en fast konto til konto overførsel til foreningens konto i  

Arbejdernes Landsbank - reg. nr.: 5333 – kontonr. 0324723 

 

Venligst effektuer dette allerede fra den kommende juni-betaling. 

 

I øvrigt kan orienteres om, at der arbejdes på at få indført betalinger via BS hurtigst muligt. 

 

Med venlig hilsen 

Thomas Vartou 
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