
    

 Referat af ordinær generalforsamling for HF Brandhøj  

 Søndag den 8. april 2018 kl. 11:00  

 i Fritidscenteret 'Hedehuset', Hedehusene 

  

1. Som dirigent blev – på bestyrelsens indstilling – valgt Karsten Hansen fra Kreds 
Hovedstaden Midt.  
Der var fremmødt lejere fra 46 haver og medbragt 10 fuldmagter. Der var således i alt 
112 stemmer på generalforsamlingen.  

2. Som referent valgtes Ninna Ravnsbæk, have 17. 

3. Til stemmeudvalg valgtes Grethe Aabolt, have 266; Birgitte Endahl, have 1B og Kit Appel, 
have 229.  
  

4. Bestyrelsens formand Tasha Hoppe uddelte havepræmier for 2017, der gik til lejerne i 
haverne 119, 28A og 13. Formanden gennemgik efterfølgende den rundsendte 
årsberetning (se denne).  
Supplerende til årsberetning v/ Tasha Hoppe, bestyrelsesformand: Bestyrelsen vil gerne 
opfordre til, at der ikke affyres fyrværkeri i foreningens område. Det er farligt, fordi 
havehusene er af træ, og der er lukket for vandet i den lovlige fyrværkeriperiode. Man 
henvises til i stedet at affyre sit fyrværkeri udenfor foreningens areal.  

Supplerende til årsberetning v/ Lee Robinson, bestyrelsesmedlem: Årsberetningens 
opfordring til at stable fællesarrangementer og fester på benene i foreningen har 
udmøntet sig i, at forslag til sådanne er taget med i havekalenderen. Men det er kun 
forslag til arrangementer. Der er ikke sat dato på begivenhederne, da det er op til 
medlemmerne selv at melde sig som initiativtager til arrangementerne. 

Det er fremover gjort simplere at afregne for skorstensfejerens ydelser, idet han nu 
fremover kan tilføjes som betalingsmodtager via PBS. 

Kommentarer til årsberetningen v/ Arne Bencke, (AB) have 206:  

a) På foreningens hjemmeside mangler referater af 4 af de 10 afholdte bestyrelsesmøder. 

b) AB har i løbet af året sendt 4 mails til bestyrelsen og ikke fået svar på disse. 

c) Mail sendt i december 2017 vedrørte en ny beregningsmetode for vandafgift – iht. 
denne har AB betalt dkk 273,- for meget – det er ikke i orden, at der er havelejere, der 
betaler mere i vandafgift, end kommunen opkræver. 
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d) Der er betalt dkk. 12.500 pr. opretning af den centrale grusvej v/ NCC – havemand 
Olsen er meget billigere.  

e) Timingen på opretningerne af grusvejen undrer. Den ene gang var udenfor sæsonen.  

Spørgsmål besvares af Carsten Hansen, kasserer:  

Ad c) Carsten Hansen fortæller, at Arne Benche og Carsten Hansen havde talt sammen og 
at CH havde orienteret AB, hvorledes foreningen opkræver vandafgift.   

Foreningen opkræver vandafgift fra sine medlemmer og betaler vandregningen fra 
kommunen. Bestyrelsen har udført beregningerne for alle haver med den fulde afgift (dkk 
41,82/m³), Prisen inkluderer både afgift for modtaget og afledt vand. Haver der ikke er 
kloakerede ville kunne fritages for afledningsafgiften og kun betale for vandforbrug. 
Bestyrelsen har dog valgt at differencen imellem beløb opkrævet af havelejere og betalt 
til kommunen, er tilfaldet foreningen – såfremt generalforsamlingen ikke mener, at denne 
praksis er i orden, kan den pålægge bestyrelsen at ændre den.  

Ad d) Bestyrelsen har valgt entreprenør til vejafretning efter skøn af, hvor man får mest 
for pengene. Havemand Olsen's udstyr kan ikke klare opgaven og han fakturerede sine 
ydelser til en væsentlig højere takst end refereret. Hensigten med den sene afretning i 
2017 var at gøre vejen klar til vintersæsonen.  

NCC er både billigere og bedre er bestyrelsens opfattelse. Desværre er det ikke muligt at 
forudbestille NCC, da bilen kører mange forskellige steder i landet og det er kun når han 
lige er i nærheden, at vi kan få vejen afrettet.   

Spørgsmål besvaret af Tasha Hoppe, formand; 

Ad b) Bestyrelsen er nødt til at prioritere besvarelsen af indkomne mails iht. hvor 
presserende emnerne er, men tilstræber at nå dem alle. Og lovede samtidig at 
bestyrelsen nok skulle blive bedre til at svare på mails.  

Spørgsmål til årsberetningen v/ Villy Nielsen, have 36:  

a) Er der forhandlet med kommunen om tilskud til vejafretning? 

b) I forbindelse med en vejafretning, blev stophanen til 'buen' revet af - er den blevet 
repareret?  

Der er ikke forhandlet med kommunen og hanen er ikke repareret da det er en gl. 
stophane og ikke længere bruges.  

Bestyrelsens årsberetning for 2017 blev enstemmigt godkendt. 

5. Foreningens kasserer Carsten Hansen gennemgik det rundsendte regnskab for 2017 (se 
dette). 
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Foreningens regnskab for 2017 stemmer overordnet overens med budgettet for 2017. 

Uddybning. v/ Carsten Hansen, kasserer:  

Foreningens afdrag på kloaklånet har i det forløbne regnskabsår 'overhalet' de tilskrevne 
renter. Ca. halvdelen af havelejen går til afdrag på lån til fællesinvesteringer (ved 
optagning af lån til kloakering indfriedes foreningens oprindelige etableringslån), og der 
vil fremad ske en mærkbar låneafvikling, hvorved havelodsværdien øges tilsvarende. 
Havelodsværdien, der udgør 1/136 af foreningens egenkapital på p.t. 4.955.860, udvikler 
sig over årene – næste markante ændring i udviklingen vil være, når kloaklånet er 
udbetalt i 2023. 

Spørgsmål til regnskabet v/ Kit Appel, have 229: - regnes havelodsværdi pr. m² eller pr. 
have?  
Besvares af Carsten Hansen, kasserer: Det er en værdi, der regnes pr. have. 

Spørgsmål til regnskabet v/ Merete Christensen, have 264: når nu foreningen er så rig, 
bliver der så ikke forhandlet med banken om at få nedsat procentsatsen for lånet?  
Besvares af Carsten Hansen, kasserer: Kassereren tager en drøftelse med banken herom. 

Spørgsmål til regnskabet v/ Villy Nielsen, 36: afregning af foreningens elforbrug er steget 
fra dkk 5.775 i 2016 til dkk 16.949 fra 2016 til 2017 – skyldes det højt varmeforbrug i 
foreningshuset?  
Besvares af Carsten Hansen, kasserer: årsagen til det øgede el-forbrug kendes ikke. 

Bestyrelsen vil fremover være mere opmærksom på elforbruget.  

Spørgsmål til regnskabet v/ Arne Benche, have 206: hvorfor er regnskabet ikke skrevet 
under?  
Besvares af Karsten Hansen, dirigent: regnskabet foreligger i underskrevet form 
(fremvist) 

Foreningens regnskab for 2017 blev enstemmigt godkendt. 

6. De ti indkomne forslag kunne alle afgøres ved simpel flertalsafstemning, da ingen involverede 
vedtægtsændringer. Der henvises til de rundsendte forslag for detaljer. 

a. Bestyrelsens forslag: Gebyr for aflæsning af vandmåler.  
Forslaget præsenteredes af Carsten Hansen, kasserer.  
Der var ingen kommentarer til forslaget. 
Forslaget blev vedtaget med massivt flertal.  
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b. Forslag fra Birgitte Endahl, have 1B om udskiftning af alléens træer.  
Forslagsstiller supplerede med information om at koreakornel kan anskaffes til dkk 325/
træ og syren til dkk 100/25 træer (højde 50-80 cm). 
Kommentar fra Tasha Hoppe, formand: Alléens træer er undersøgt af foreningens 
specialist (Anders Tærø). Det viser sig, at de i bund og grund er OK. Den tilsyneladende 
misvækst skyldes, at de oprindeligt er plantet for dybt, men der skulle være gode 
muligheder for at rette dem op ved en hård tilbageskæring, hvilket planlægges udført. 
Kommentar fra Anton Frederiksen, have 201: de nuværende træer er stadigt smukke i 
blomstring, og vi kan ikke stemme om en udskiftning uden konkret forslag om til hvad og 
hvilke penge. 
Kommentarer fra Merethe Christensen, have 264: der er stadigt meget blomstring i de 
nuværende træer, en udskiftning er et stort arbejde, der ikke er nødvendig endnu. 
Forslagsstiller Birgitte Endahl, have 1B trak forslaget tilbage. 

c. Forslag fra Thomas Vartou, have 220 om tilføjelse til ordensregler om begrænsning på støj fra 
varmepumper. 
Forslaget blev på fuldmagt fra forslagsstiller præsenteret af Carsten Hansen, kasserer. 
Kommentar fra Carsten Hansen, kasserer: bestyrelsen mener ikke, at foreningen i sine 
ordensregler skal fastlægge en egen grænseværdi, der er lavere end den gældende i det 
omkringliggende samfund, og mener heller ikke at kunne påtage sig opgaven at 
håndhæve en sådan skærpet regel. 
Forslagsstiller (v/ Carsten Hansen) trak forslaget tilbage. 

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.  
Forslaget blev på fuldmagt fra forslagsstiller præsenteret af Carsten Hansen, kasserer, der 
gjorde opmærksom på, at ordensreglerne allerede rummer en støjspærretid for lørdage, 
søndage og helligdage kl. 19. 
Kommentar fra Merethe Christensen, have 264: weekenderne er ofte tidspunktet hvor 
folk har tid til at arbejde i haverne – det er urimeligt at udvide den i forvejen lange 
spærretid. 
Kommentar fra Arne Bencke, have 206: netop de folk, der kun kommer i haven i 
weekenden, har også brug for ro – har man byggebehov, kan man søge en tidsbegrænset 
dispensation til at byggestøje hos bestyrelsen. 
Forslaget blev forkastet med massivt flertal. 

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). 
Forslaget blev på fuldmagt fra forslagsstiller præsenteret af Carsten Hansen, kasserer. 
Kommentar fra Carsten Hansen, kasserer: bestyrelsen forstår bevæggrunden for forslaget, 
men støtter det ikke, da en vedtagelse skønnes at ville presse nogle havelejere over evne.  
Når kloaklånet er færdigbetalt i 2023 kan der evt. finansieres en omlægning/
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nyanlæggelse 
af vejen ved at fastholde uændret haveleje yderligere 12-18 måneder. 
Kommentar v/ Merethe Christensen, have 264: synes ikke om forslaget – bestyrelsen skal 
hellere kigge på de klimaveje, som man anlægger i Lolland-Falster kommune. 
Kommentar fra Anton Frederiksen, have 201: vejen er anlagt med forkert profil og 
materialer fra starten, men støtter ikke dette forslag. 
Forslaget blev enstemmigt forkastet. 

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. 
Forslagsstiller uddybede sit forslag med ønsket om klarhed over afdragsandelen, for at 
kunne følge med i, hvornår lånet er udbetalt, så man vil være garderet i fht. at kommende 
bestyrelser evt. kan have egne dagsordner omkring eksempelvis ny lånoptagning. 
Kommentar fra Carsten Hansen, kasserer: bestyrelsen har vanskeligt ved at se, at der er et 
behov for denne udspecificering, da det jo er generalforsamlingen, der hvert år vælger 
bestyrelsen og vedtager budgettet. I tilfælde af optagning af nye lån, vil det igen være 
foreningen, der optager det pba. en generalforsamlingsbeslutning. 
Kommentar fraforslagsstiller: på ekstraordinær generalforsamling i 2010 blev det 
besluttet at optage et lån, der skulle afdrages med dkk 600/have/mdr. Afvikling af 
kloaklån udgør p.t. dkk 613/have/mdr. 
Spm fra Gunhild Molbæk have 225: når det er foreningens lån, kan den enkelte havelejer 
så ikke trække renterne fra i skat ? 
Besvaret af Carsten Hansen, kasserer: nej, havelejere har ikke rentefradrag på foreningens 
lån. 
Kommentar fra Villy Nielsen, have 36: ved optagelse af 'kloaklånet' blev et ældre lån 
(etableringslånet) indfriet, og det hidtidige månedlige afdrag på dkk 300/have blev 
således kun hævet med dkk 300 til de ca. dkk 600/have/mdr, der betales nu.  
Forslaget blev forkastet med massivt flertal. 

g. Forslag fra Merethe Christensen, have 264 om øremærkning af midler der indbetales for 
fritagelse for fællesarbejde til lønning af vedligeholdelsesopgaver.  
Kommentar fra Carsten Hansen, kasserer: det er en vanskelig (og unødig) øvelse at 
øremærke midler til specifikke vedligeholdelsesopgaver. Praksis er, at vi som forening 
løser de opgaver, som vi skal, hvis vi har råd. 
Forslagsstiller Merethe Christensen, have 264 trak forslaget tilbage. 

h. Forslag fra Merethe Christensen (have 264) om sidestilling af pasning, beskæring og 
vedligehold af læhegnet med græsslåning.  
Kommentar fra Tasha Hoppe, formand: bestyrelsen er enige i, at læhegnet trænger til 
alvorlig trimning, og har fokus på dette, men opgaven er stor og egner sig ikke til 
uddelegering i flere faste fællesarb.opgaver, da sådanne oftest udføres i mindre isolerede 
'bidder' uden den sammenhæng, der nødvendig for en opgave af denne karakter.  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Forslagsstiller Merethe Christensen, have 264 var tilfreds med at konstatere, at 
bestyrelsen har fokus på behovet, og trak forslaget tilbage. 

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').  
Kommentar fra Tasha Hoppe, formand: det er en prisværdig indstilling, som dog nok ikke 
deles af de havelejere der p.t. kun er ansvarlige for renholdelse af få meter sti.  
Kommentar fra Arne Benche, have 206: bor på et hjørne til en sti, som er ekstra hård og 
vanskelig at holde fordi lejere længere oppe ad stien ofte kører i bil på stien (og ikke 
hjælper med renhold af den) – bakker derfor op om forslaget. 
Kommentar fra Carsten Hansen, kasserer: regler skal kunne administreres – de 
nugældende (princippet med at lade skel afgøre ansvarsgrænser) er almindelig praksis, 
men det vil være glædeligt, hvis naboerne arbejder på at skabe et godt naboskab og ad 
frivillighedens vej kan finde ud af at hjælpe hinanden.  
Uddybning fra Merethe Christensen, have 264: har gode erfaringer med velfungerende 
fællesansvar for stipleje i haveforening i Albertslund. 
Kommentar fra Villy Nielsen, have 36: som havelejer ud til starten af to stier skulle jeg så 
kunne slippe meget nemt om ved stiplejen, men jeg støtter ikke forslaget.  
Forslaget blev forkastet.  

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.  
Kommentar fra Tasha Hoppe, formand: bestyrelsen forstår bevæggrunden for forslaget, 
men har tidligere undersøgt muligheden for at stille udstyr som f.eks. traktoren til 
rådighed for foreningens medlemmer, og fundet, at foreningens forsikring ikke tillader 
dette. 
Kommentar fra Anton Frederiksen, have 201: en harvning vil kun nytte kortvarigt – 
tidligere var stierne dækkede af fornuftige gruslag, som kunne 'skuffes' for ukrudt, men 
efter kloakeringen blev der udlagt ærtesten, og siden har stierne været hårde og meget 
vanskelige at renholde. 
Forslagsstiller Merethe Christensen, have 264 trak forslaget tilbage.  

7. Foreningens kasserer Carsten Hansen gennemgik bestyrelsens forslag til driftsbudget for det 
kommende år. Det blev præsenteret som et 'konservativt' budget med forventning om relativt 
uændrede indtægter og udgifter, og som følge heraf forslag om uændret haveleje. 
Der var ingen kommentarer til driftsbudgettet, som blev enstemmigt godkendt. 

8. Som formand genvalgtes Tasha Hoppe, have 213. 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9. Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Lee Robinson, have 106 og Henrik Boier Nielsen, have 
126 for hver 2 år. Allan Dahl, have 212 valgtes for 1 år. 

10. Som suppleanter valgtes Sune Porse Carlsen, have 208 og Louise Bjarnarson, have 254.  

11. Som bilagskontrollanter genvalgtes Karina Lestang, have 1a og Merethe Christensen, have 264. 
Som suppleanter for bilagskontrollanter valgtes Birte Ekstrøm, have 113 og Arne Bencke, have 
206.  

12. Som vurderingsformand genvalgtes Johnny Stig Larsen, have 28a.  

13. Som vurderingssuppleant valgtes John Tobiassen, have125, der som medlem i 
vurderingsudvalget afløses af Maj Britt Hagberg, have 21. 
  

14. Eventuelt 
a) vedr. beplantningsbælterne 
Carsten Hansen, kasserer efterlyste pva. bestyrelsen en tilkendegivelse fra generalforsamlingen 
overfor den i årsberetningen omtalte 'kolonisering', som visse havelejere har foretaget af dele af 
det beplantningsbælte, der er en del af fællesarealet og som iflg. lokalplanen skal omgive hver af 
foreningens tre bebyggelsessektioner. Kommunen har tilsyneladende ikke for nærværende 
ressourcer til at foretage sig noget, men er opmærksom på og utilfreds med forholdet. Som 
rettesnor for fremtidig ageren vil bestyrelsen vil gerne vide, om det er holdningen, at bestyrelsen 
skal ignorere forholdet, om de pågældende lejere skal have lov at beholde de inddragede arealer, 
men i øvrigt betale haveleje pba. beregning af det udvidede haveareal, om der skal forlanges en 
tilbagelevering af arealerne og en retablering af beplantningsbælterne, eller forholdet skal tilgås 
på en anden måde.  
Kommentar fra Birgitte Endahl, have 1B: har tidligere ladet sine høns luge ukrudt i 
beplantningsbæltet, men har nu fjernet høns og hønsehus. 
Kommentar fra Arne Bencke, have 206: mener at bestyrelsens hidtidige håndtering er accepteret 
med godkendelsen af årsberetningen. 
Kommentar fra Merethe Christensen, have 264: kommunen kræver, at der er grænsestolper i 
havens hjørner – det er ikke i orden, at inddrage fællesarealer i egen have.  
Spm. fra  Rene Johnsen, have 115: skal der landmålere ud og måle op i alle haverne ? 
Kommentar fra Kit Appel, have 229: har ikke set nogen grænsestolper i egen have, men der skal 
ikke dispenseres  overfor de, der har inddraget fællesarealer, for det er en glidebane.  
Kommentar fra Carsten Hansen, kasserer: bestyrelsen konkluderer, at der på generalforsamlingen 
er stemning for, at der skal skrides ind overfor lejere, der har inddraget fællesarealer i deres haver.  
 
b)  vedr. brandbælterne 
Arne Bencke, have 206: grabaffaldet ligger for længe på græsset i brandbælterne, og græsset 
passes ikke ordentligt.  
Kommentar fra Merethe Christensen, have 264: kommunen har oplyst, at man kan få fjernet 
grabaffald ugentligt. 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Kommentar fra Tasha Hoppe, formand: ugentlig fjernelse af grabaffald er kun muligt, hvis man 
har en vis mængde klar, og derfor er det nødvendigt med en vis 'liggetid' og at bestille 
afhentningen. Bemandingen er øget på pasningen af foreningens græsarealer - måske er der 
behov for at finde et andet sted at lægge grabaffald, men parkeringspladsen er ikke en løsning.  
Kommentar fra Inge Frederiksen, have 260: sikkerhedsmæssigt er det en dårlig løsning at have 
grabaffald liggende i brandbælterne – det hindrer adgang og nærer brand. 
Kommentar fra Gunhild Molbæk, have 225: det vil være godt, om afhentning af grabaffald kan 
komme med i havekalenderen, så man kan planlægge efter det. 

___________________________________________________________________ 

Udarbejdet 08.04.2018 Ninna Ravnsbæk/ Tilrettet 13.04.2018 Anna Bjarnarson
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