
REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. MAJ 2017 
HF BRANDHØJ 
40 haver repræsenteret på mødet – heraf to ved fuldmagter. 
 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmeudvalg 
4. Endelig vedtagelse af forslaget til vedtægter HF Brandhøj behandlet på den ordinære 

generalforsamling d. 26. marts 2017 
5. Suppleringsvalg til bestyrelsen af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant 
6. Eventuelt 

 
Valg af dirigent 
Bent Fredholm blev valgt som dirigent og konstaterede, at den ekstraordinære 
generalforsamling var indkaldt rettidigt og lovligt. 
 
Valg af referent 
Sune Carlsen blev valgt som referent. 
 
Valg af stemmeudvalg 
Punktet blev tilsidesat, fordi der var tilstrækkeligt få deltagere i den ekstraordinære 
generalforsamling til at afholde afstemning ved håndsoprækning. 
 
Endelig vedtagelse af forslag til vedtægter 
Forslaget blev godkendt af et stort flertal. 
 
Suppleringsvalg til bestyrelsen 
Lee, have 106, blev valgt som medlem til bestyrelsen. 
Allan, have 112, blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
Eventuelt 
Følgende emner blev drøftet men intet blev besluttet. 
 
Vanding af planter i trafikchikanerne 
Vanding af planterne er en arbejdsopgave, man kan få som haveejer. Der mangler stadig 
haveejere til at vande nogle af chikanerne. Man kan henvende sig til bestyrelsen, hvis man er 
interesseret i opgaven. Vand hentes fra fællestoiletterne, så det er ikke den enkelte haveejer, 
der skal betale. 
 
 
 
 
Havekalenderen er sat op  



Der blev udtrykt utilfredshed med, at havekalenderen ikke er kommet op tidligere, så man kan 
se, hvornår der afhentes storskrald med videre. Kalenderen er oppe nu. Bestyrelsen har været 
fåtallig og derfor ikke haft resurserne før. 
 
Ros til bestyrelsen 
Bestyrelsen fik ros for at have fået vejen ordnet og til bestyrelsesarbejdet generelt. Det er et 
stort arbejde, som bestyrelsen fortjener tak for. 
 
Reparation af vejene 
Vejene er i år blevet renoveret af NCC, som har gjort det grundigere end tidligere. Bestyrelsen 
overvejer at fremlægge et forslag på næste års generalforsamling om en mere holdbar 
renovering, som sikrer, at regnvandet vil løbe af vejetracéet og ud til siderne. En sådan 
istandsættelse må forventes at koste omkring 100.000 kroner. 
Bestyrelsen opfordrer alle haveejere til at køre hensynsfuldt på vejene. Fart er medvirkende 
årsag til skader på vejene. Hvis det er muligt, skal det undgås, at leverandører af 
byggematerialer og lignende kører med store lastbiler på vejene. 
En stophane er tilsyneladende revet op i forbindelse med vejens istandsættelse. Bestyrelsen 
undersøger sagen. 
 
Faskiner etableres langs vejene 
På den ordinære generalforsamling blev det godkendt, at foreningen bruger 100.000 på at 
etablere faskiner langs vejene for at undgå oversvømmelser. Bestyrelsen er i øjeblikket i færd 
med at finde den rigtige løsning. 
 
Byggeaffald må ikke afleveres 
Det er ikke lovligt at aflevere byggeaffald, når der er storskraldsafhentning. Gør man det, vil 
bestyrelsen sørge for, at den pågældende afhenter sit affald igen. Tommelfingerreglen er, at 
byggeaffald er alt det, som du normalt ikke tager med dig, når du flytter – feks. byggematerialer, 
vandvarmere og lignende. 
Er man i tvivl, kan man få en vejledning hos Høje Taastrup Kommune. 
 
Loppemarked til Sankt Hans 
Det blev diskuteret om der – ligesom sidste år – skal holdes loppemarked som optakt til årets 
Sankt Hans-fest den 24. juni. Bestyrelsen vurderer, at det skal være et internt loppemarked for 
haveejere udelukkende. Det er op til haveejere med interesse for at have en bod at arrangere 
loppemarkedet sammen med andre interesserede. Er man interesseret, kan man skrive til 
brandhojfest@gmail.com. 
 
Pavillon til private fester 
Bestyrelsen afklarer, om det er tilladt at bruge pavillonen på parkeringsplads syd til private 
fester afholdt af haveejerne. Nogle mente, at det allerede var tilladt, og at foreningen har et telt, 
man kan bruge. Det finder bestyrelsen ud af. 
 
 


