
    

Haveforeningen Brandhøj Brandhøjvej 100 – 2640 Hedehusene 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj 

Søndag den 8. april 2018 kl. 11:00 

Dørene åbnes 10:30 

Sted: 

Fritidscenteret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene  

Bestyrelsen opfordrer til at komme i god tid, da generalforsamlingen starter kl. 
11:00 

Adgang, stemmeret og valgbarhed: Alle medlemmer har adgang, stemmeret og 
valgbarhed har dog kun medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. 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.  

Havepræmier: 

I forbindelse med generalforsamlingen bliver der uddelt havepræmier. 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen indstiller Karsten Hansen fra Kolonihaveforbundet. 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmeudvalg  
4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved Formanden 
5. Årsregnskab 2017 med revisionsberetning ved Kassereren 
6. Indkomne forslag: 

a. Bestyrelsens forslag: Gebyr for aflæsning af vandmåler. 
b. Forslag fra Birgitte Endahl (have 1B) om udskiftning af alléens træer. 
c. Forslag fra Thomas Vartou (have 220) om tilføjelse til ordensregler om 

begrænsning på støj fra varmepumper. 
d. Forslag fra Thomas Vartou (have 220) om ændring af ordensregler, så 

det på lørdage, søndage og helligdage ikke er tilladt at anvende støjende 
maskiner efter kl. 18. 
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e. Forslag fra Thomas Vartou (have 220) om opkrævning af et 
éngangsbeløb til endelig opretning af den gennemgående vej (dkk 
10.000 pr. have afdraget over 10 måneder). 

f. Forslag fra Arne Benche (have 206) om udspecificering på opkrævninger 
af hvilken andel der reelt udgør haveleje og hvilken andel, der udgør 
tilbagebetaling på kloakeringslån. 

g. Forslag fra Merethe Christensen (have 264) om øremærkning af midler 
der indbetales for fritagelse for fællesarbejde til lønning af 
vedligeholdelsesopgaver. 

h. Forslag fra Merethe Christensen (have 264) om sidestilling af pasning, 
beskæring og vedligehold af læhegnet med græsslåning. 

i. Forslag fra Merethe Christensen (have 264) om ændring af ansvar for 
vedligehold af stikstier, således at alle der har udgang til stien har lige 
ansvar (ikke 'metervis') 

j. Forslag fra Merethe Christensen (have 264) om udarbejdelse af 
redegørelse for hvilket 'fællesudstyr' foreningen har, og forslag om at 
gøre det muligt at benytte eksempelvis traktoren til harvning af ukrudt 
på stier. 

7. Driftsbudgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af haveleje ved 
Kassereren. 

8. Valg af formand, Tasha Hoppe genopstiller. 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Lee Robinson og Henrik Boier Nielsen 

genopstiller. Allan Dahl opstiller. 
10. Valg af suppleanter.  
11. Valg af bilagskontrollanter og suppleanter.  
12. Valg af vurderingsformand, Johnny Stig Larsen genopstiller.  
13. Valg af vurderingssuppleanter.  
14. Eventuelt 

Bestyrelsen opfordrer til, at du gør brug af din mulighed for at præge udviklingen i 
vores forening. 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 



Tasha Hoppe, Formand

Karina Lestang, Intern revisor

Carsten, L. Hansen, Kasserer

Merete Christensen, Intern revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

H/F Brandhøj

samt
Balance pr. 31. december 2017

Revisorpåtegning



Regnskab 
2017

Regnskab 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Indtægter

Opkrævninger
  Haveleje 1.746.880kr         1.709.837kr         1.776.003kr         1.780.000kr         
  Vandafgift 103.407kr            90.049kr              95.000kr              100.000kr            
  Fælles arbejde 53.250kr              64.100kr              50.000kr              54.000kr              
  Gebyrer (note 1) 36.550kr              41.070kr              40.000kr              36.000,00kr         

Øvrige indtægter
  Renter 216kr                    200kr                    -kr                     200kr                    
  Diverse indtægter (note 2) 18.814kr              4.441kr                1.000kr                1.000,00kr           

Indtægter i alt 1.959.117kr         1.909.697kr         1.962.003kr         1.971.200kr         

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017



Regnskab 
2017

Regnskab 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Udgifter

Foreningsudgifter
  Vedligeholdelse (note 3) 180.158kr            135.470kr            175.000kr            180.000kr            
  El 16.949kr              5.775kr                6.000kr                16.000kr              
  Benzin 2.198kr                2.040kr                2.500kr                2.500kr                
  Inventar / småanskaffelser 19.931kr              12.212kr              10.000kr              10.000kr              
  Forsikringer 12.345kr              17.262kr              14.000kr              14.000kr              
  Renovation 138.280kr            127.759kr            130.000kr            140.000kr            
  Jordleje 195.724kr            194.876kr            195.000kr            196.500kr            
  Skat 68.150kr              68.150kr              78.000kr              68.150kr              
  Vandafgift 101.904kr            104.484kr            100.000kr            110.000kr            
  Foreningsarbejde 6.373kr                2.797kr                10.000kr              10.000kr              
  Honorar, foreningsarbejde 15.000kr              14.250kr              20.000kr              20.000kr              

Administration
  Møder (note 4) 14.114kr              14.454kr              15.000kr              15.000,00kr         
  Porto 378kr                    746kr                    1.000kr                500kr                    
  Kørsel 2.510kr                2.768kr                3.000kr                3.000kr                
  Kontorartikler 2.131kr                2.259kr                3.000kr                3.000kr                
  Inventar / småanskaffelser 4.357kr                2.553kr                4.000kr                4.000kr                
  IT og telefoni 6.346kr                10.635kr              5.000kr                6.000kr                
  Bestyrelseshonorar 43.000kr              53.156kr              61.000kr              61.000kr              
  Udvalgsarbejde 3.548kr                -kr                     -kr                     1.000kr                
  Administrative gebyrer 4.739kr                5.449kr                8.500kr                5.000kr                
  Kontingenter 35.904kr              35.088kr              36.000kr              44.100kr              
  Foreningsservice / administration 44.200kr              36.900kr              45.000kr              44.350kr              
  Advokatbistand -kr                     3.125kr                5.000kr                5.000kr                

Øvrige udgifter
  Fester og arrangementer 8.224kr                53.908kr              5.000kr                5.000kr                
  Repræsentation 1.550kr                3.256kr                5.000kr                2.000kr                
  Renteudgifter 405.923kr            447.393kr            388.605kr            390.000kr            
  Diverse udgifter 2.775kr                1.582kr                2.000kr                2.000kr                

Udgifter i alt 1.336.710kr         1.358.348kr         1.327.605kr         1.358.100kr         

Resultat før eks.ordinære poster 622.407kr            551.349kr            634.398kr            613.100,00kr      

  Ekstraordinære indtægter -kr                     12.063kr              -kr                     -kr                     
  Ekstraordinære udgifter -kr                     30.297kr              -kr                     -kr                     

Resultat 622.407kr            533.115kr            634.398kr            613.100,00kr      

Forslag til disponering af resultat
  Afdrag på kloaklån 578.077kr            536.607kr            549.000kr            594.000kr            
Resultat til disponering 44.330kr              -3.492kr               85.398kr              19.100kr              



Regnskab 
2017

Rengskab 
2016

Aktiver

Likvide beholdninger
  Kasse 429kr                    429kr                    
  Driftskonto (0324723) 267.661kr            221.173kr            
  Reservekonto (0350112) 65.280kr              65.280kr              
  Betalingskonto (0244894) 711kr                    711kr                    
  Bank - Kolonihaveforbundet (0247746) 173.066kr            255.906kr            

Anlægsaktiver
  Anlægsværdi  (note 5) 4.424.187kr         -kr                     
  Anlæg af vej  (note 5) 500.000kr            -kr                     
  Kloakering  (note 6) 5.338.825kr         5.338.825kr         
  Akk. afskrivning, kloakering (note 6) -854.216kr           -kr                     
  Bygninger ved anlæg af foreningen (note 7) 40.000kr              -kr                     
  Foreningshus (note 8) 106.500kr            -kr                     
  Akk. afskrivning, Foreningshus (note 8) -19.170kr             -kr                     
  Legeplads (note 9) 150.000kr            -kr                     
  Akk. afskrivning, legeplads (note 9) -67.500kr             -kr                     

Øvrige aktiver
  Skyldigt af medlemmerne 5.892kr                20.687kr              
  Øvrige mellemværende 164.131kr            60.977kr              

Aktiver i alt 10.295.797kr      5.963.988kr         

Passiver

  Forudbetalt af medlemmer 6.455kr                16.730kr              
  Øvrige mellemværende 121.050kr            103.098kr            
  Kloaklån  (note 10) 5.212.432kr         5.790.509kr         

Egenkapital
Primo 53.652kr              -479.463kr           
Anlægsværdier optaget i regnskab 2017 4.279.801kr         -kr                     
  Årets resultat 622.407kr            533.115kr            

Passiver i alt 10.295.797kr      5.963.989kr         

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2017: 4.955.860kr         
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 4955860 / 136): 36.440kr              

Balance pr. 31. december 2017



Regnskab  2017 Regnskab  2016 Budget  2017 Budget  2018

Note 1:
Indmeldelse 7.000,00kr           8.170,00kr           6.000,00kr           7.000,00kr           
Betalingsservice 3.150,00kr           1.500,00kr           2.000,00kr           3.000,00kr           
Rykker 3.000,00kr           1.049,54kr           1.000,00kr           3.000,00kr           
Havevurdering 13.000,00kr         24.000,00kr         24.000,00kr         13.000,00kr         
Andre 10.400,00kr         6.350,00kr           7.000,00kr           10.000,00kr         
Gebyrer i alt: 36.550,00kr         41.069,54kr         40.000,00kr         36.000,00kr         

Note 2:
Diverse salg 885,00kr              1.950,00kr           1.000,00kr           1.000,00kr           
Forplejning til fest -kr                     2.491,00kr           -kr                     -kr                     
Uligning af statuskonti 17.928,55kr         -kr                     -kr                     -kr                     
Diverse salg i alt: 18.813,55kr         4.441,00kr           1.000,00kr           1.000,00kr           

Note 3:
Udendørs vedligeholdesle -kr                     26.842,20kr         -kr                     55.000,00kr         
Faskiner 85.625,00kr         -kr                     -kr                     100.000,00kr      
Brønd 34.893,75kr         -kr                     -kr                     -kr                     
Toilet 9.469,99kr           6.410,40kr           -kr                     -kr                     
Etablering af vejchikane 12.815,00kr         -kr                     -kr                     -kr                     
Vej og parkeringsplads 25.000,00kr         77.500,00kr         -kr                     25.000,00kr         
Geoteknisk undersøgelse -kr                     13.500,00kr         -kr                     -kr                     
Øvrig vedligeholdelse 12.353,85kr         11.216,94kr         -kr                     -kr                     
Vedligeholdelse i alt: 180.157,59kr      135.469,54kr      175.000,00kr      180.000,00kr      

Note 4:
Bestyrelsesmøde 11.846,85kr         13.319,82kr         13.000,00kr         12.500,00kr         
Generalforsamling 2.267,10kr           1.134,55kr           2.000,00kr           2.500,00kr           
Møder i alt: 14.113,95kr         14.454,37kr         15.000,00kr         15.000,00kr         

Note 5:

Note 6:

Note 7:

Note 8:

Note 9:

Note 10:
Der er i 2017 afdraget kr. 478.076,85 og tilskrevet kr. 405.923,15 i 
renter.

Anlægsværdi og anlæg af vej er optaget som aktiv i forhold til 
anskaffelsespris i 1986.

Kloakering er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2011. 
Kloakering afskrives linært med 2% p.a.

Bygninger ved anlæg af haven var oprindeligt kr. 200.000,00 i 1986. 
Bygningerne er nu afskrevet til en scrapværdi på kr. 40.000,00 og 
afskrives ikke yderligere.

Foreningshus er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2009. 
Foreningshuset afskrives linært med 2 % p.a.

Legeplads er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2009. 
Legepladsen afskrives linært med 5 % p.a.
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a. Bestyrelsens forslag: Gebyr for aflæsning af vandmåler. 

Det nuværende gebyr for manglende indberetning af vandaflæsning er 500 kr. 

Bestyrelsen foreslår at havelejere der inden 1. oktober skriftligt fremsætter ønske til 

foreningen om at få vandforbruget aflæst og indberettet af foreningen kan få dette udført 

mod betaling af et gebyr på 250 kr. Havelejere der ikke fremsætter en sådan anmodning 

og som ikke indberetter inden den af administratoren fastsatte frist betaler fortsat gebyret 

på 500 kr. 

 

b. Forslag fra Birgitte Endahl (have 1B) om udskiftning af alléens træer. 

Udskiftning af træerne lang ”hovedvejen” (Brandhøjvej). 

Årsag: De eksisterende træers blade gør det samme hvert år – krøller sammen og er fyldt 

med utøj. Vi har nogle triste træer at se på- (undtagen om vinteren – der er de smukke 

med lav på). 

Hvis det er for dyrt at udskifte dem alle på én gang – kunne man dele udskiftningen over 

en nærmere bestemt periode (måneder/år). 

 

c. Forslag fra Thomas Vartou (have 220) om tilføjelse til ordensregler om begrænsning på 

støj fra varmepumper. 

Varmepumper – tilføjelse til ordensreglerne  

Varmepumper er blevet populære; også i HF Brandhøj. Dette kan være en udfordring i 

vores område, hvor husene trods alt ligger rimeligt tæt. Her tænkes selvfølgelig på 

udedelen af en sådan varmepumpe. Alt andet lige, og trods den teknologi der forefindes i 

dag, så kommer vi ikke udenom at den afgiver en konstant lyd, når den kører. Nogle 

pumper givetvis mere end andre; her spiller pris vs. kvalitet givetvis ind.  

På energistyrelsens liste over "godkendte" varmepumper går støjniveauet fra 58 til 65 dB; 

og 3 dB er som bekendt en fordobling af lyden.  

Jeg synes generalforsamlingen skal overveje at:   

1) Begrænse det maksimale støjniveau på en varmepumpe i HF Brandhøj (f.eks. 61 dB). 

2) Regulere placeringen af udedelen, således at den er placeret længst væk fra nærmeste 

nabo.  

Dette skal effektueres ved at bestyrelsen ansøges om opsætning af varmepumpe, hvor 

datablad og tegning over placering vedlægges. 

 

d. Forslag fra Thomas Vartou (have 220) om ændring af ordensregler, så det på lørdage, 

søndage og helligdage ikke er tilladt at anvende støjende maskiner efter kl. 18. 

Ændring af §6 stk. 3 i ordensreglerne  

På lørdage, søndage og helligdage er brugen af disse maskiner desuden forbudt i 

tidsrummet kl. 12.00 – 15.00   

Ændres til:  

På lørdage, søndage og helligdage er brugen af disse maskiner desuden forbudt i 

tidsrummet kl. 12.00 – 15.00 og efter kl. 18.00 
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e. Forslag fra Thomas Vartou (have 220) om opkrævning af et éngangsbeløb til endelig 

opretning af den gennemgående vej (dkk 10.000 pr. have afdraget over 10 måneder). 

Opkrævning af engangsbeløb til endelig udbedring af den gennemgående vej, samt 

tilstødende relevante stier.  

I årevis har snakken gået omkring den gennemgående vej. Utallige interims 

foranstaltninger har været iværksat uden den helt store effekt.   

Effekten af vej-chikanerne er nok lidt svær at vurdere endnu og den afrivning af overfladen 

der er foregået et par gange i 2017 har haft en god effekt i en periode; men det er en 

stakket frist hver gang.  

I henhold til vedtægternes § 7 stk. 3  

Foreslås derfor opkrævning af ekstraordinært beløb stort: 1.000 kr. per måned i 10 

måneder, således at der er et betragteligt beløb at disponere over til sæson 2019 til 

udbedring af vejen.  

For det beløb burde det være muligt at udbedre vej og p-pladser samt aflede vand.  

I 2018 skal bestyrelsen lade udfærdige forslag til, hvorledes pengene skal bruges. 

 

f. Forslag fra Arne Benche (have 206) om udspecificering på opkrævninger af hvilken 

andel der reelt udgør haveleje og hvilken andel, der udgør tilbagebetaling på 

kloakeringslån. 

Det udspecificeres på opkrævninger fra foreningen fremover hvordan beløb sammensættes 
Haveleje kr. xxx (havelejen er ikke ens for alle)  
Kloaklån kr. 613,00  
Dette vil gøre det mere overskuelig hvordan vores indbetaling er sammensat.  
Havelejen er der hele tiden, kloaklån vil på et tidspunkt være historie 

 

g. Forslag fra Merethe Christensen (have 264) om øremærkning af midler der indbetales 

for fritagelse for fællesarbejde til lønning af vedligeholdelsesopgaver. 

Midler der indbetales af havelodsindehavere for at fritages for deltagelse i fællesarbejde, i 

dag 150 kr. pr. time, skal som 1. prioritet anvendes til større og svære 

fællesarbejdsopgaver bl.a. i henhold til forslag h. 

 

h. Forslag fra Merethe Christensen (have 264) om sidestilling af pasning, beskæring og 

vedligehold af læhegnet med græsslåning. 

Pasning, beskæring og vedligehold af læhegnet omkring HF Brandhøj, skal 

pasningsmæssigt ligestilles med græsslåning af fællesgræsarealerne, således at pasning af 

læhegnet udbydes til havelodsindehavere med interesse, evner og energi herfor, som 

betalt fællesarbejde, minus de obligatoriske 10 timer, så brandvej, græsslåningsarealer og 

gangområder er frit tilgængelige, ligesom det forbedrer lysindfaldet i mange haver 

grænsende op til læhegnet. 
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i. Forslag fra Merethe Christensen (have 264) om ændring af ansvar for vedligehold af 

stikstier.  

Ændring af ansvaret for vedligeholdelse af diverse stikstier, således at alle havelodder der 

har ind-/udgang til en stiksti er ligeværdigt ansvarlige for renholdelse og vedligeholdelse af 

stien, uanset længden af opgrænsning til stien. 

 

j. Forslag fra Merethe Christensen (have 264) om udarbejdelse af redegørelse for hvilket 

'fællesudstyr' foreningen har, og forslag om at gøre det muligt at benytte eksempelvis 

traktoren til harvning af ukrudt på stier. 

Bestyrelsen oplyser hvilke hjælpemidler/materialer HF Brandhøj er i besiddelse af på 

hjemmesiden. Årsag og eksempel: HF Brandhøj er i besiddelse af en traktor. Hvad er 

formålet med erhvervelsen af denne traktor- og i hvor høj grad anvendes denne traktor og 

til hvad? 

Mange havelodsindehavere døjer med at fjerne ukrudt fra deres stikstier, da belægningen 

bliver hård som beton i tørre perioder. Ved påmontering af en mindre harve på traktoren, 

kunne havelodshavere anmode om assistance til at løsne belægningen, hvor det er 

ønskeligt. 

 


