Referat af ordinær generalforsamling
- søndag d. 20. marts 2011, kl. 10.00
Sted:
Hedehusenes Fritidscenter,
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene.
Deltagere:
Repræsentanter fra 64 haver deltog i generalforsamlingen.
Formanden bød velkommen og inden generalforsamlingen blev havepræmierne for året 2010
uddelt til:
Marianne, have 211
Kirsten og Heinrich, have 218
Christian, have 224

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Mads Kofod blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.

2. Valg af referent
Persille (have 128), blev valgt

3. Valg af stemmeudvalg
Følgende blev valgt:
Bent, have 113
Heinrich, have 218
Palle, Have 31b

4. Bestyrelsesberetning
Beretningen er vedlagt som bilag. Kommentarer til beretningen lød:
Arne, have 206: Opfordrede til at beretningen lægges på hjemmesiden, så medlemmerne har
tid til at forberede sig. Ros til bestyrelsen for sit store arbejde.
John, have 125: John har været i H/F Brandhøj i 20 år, og har aldrig tidligere oplevet sådan en
kold vinter. Alligevel har kloakfolkene vist været i gang hver dag undtagen en dag. Tak til
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bestyrelsen og kloakfolkene – især til Villy, der har gået rundt i foreningen hver eneste dag. Det
er en af grundene til at vi er nået så langt. Tak til bestyrelsen for det.
Beretningen blev godkendt

5. Regnskab
Kasserer (Susanne, have 121) havde 10-års jubilæum på posten og takkede alle de gode
mennesker, der har fulgt hende hele vejen igennem. Især Mads Kofod har hjulpet i alle 10 år
og har sparet os for langt, langt flere penge end vi har betalt ham i salær.
Kassererens væsentligste kommentarer til regnskabet:
Vi har i det store hele overholdt budgettet. Vi måtte have et underskud på 196.000 og det har vi
ikke haft. Konto lydende ”tilført kapital via lån” betyder, at her kan man følge med i hvor mange
penge der er brugt.
Ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev vedtaget

6. Budget
Kassererens kommentarer til budgettet:
Der kommer ikke nogen haveforhøjelse.
Yderligere kommentarer:
Jens-Peter (have 115) Kreds 2 har valgt at nedsætte kontingentet fra 50 til 40 kr. pr. have, og
dette slår igennem, så snart det er vedtaget i kreds 2.
Budgettet blev godkendt.

7. Kloakering
Orientering fra bestyrelsen:
Ingeniørfirmaet kunne ikke deltage i generalforsamlingen. Spørgsmål til det tekniske omkring
kloakeringen kan derfor formuleres i en mail til bestyrelsen, der så efterfølgende vil finde svar
hos ingeniørfirmaet.
Kloakeringen er gået planmæssigt. Der er endda eksempler på at de passer på vores huse og
fx havde opdaget et sted, hvor hoveddøren stod åben flere dage i træk – og haveejeren blev
kontaktet.
Når havelodden vil etablere vand og kloak på lodden skal man lave en tegning, der sendes til
Høje Tåstrup Kommune, der har en sagsbehandlingstid på 14 dage. Tegningen behøver ikke
være professionel, men skal bare vise hvor ledningerne føres og tilsluttes huset.
Kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne:
Vedr.: Indhentede tilbud uddelt på generalforsamlingen.
Arne, Have 206: Er de indhentede tilbud på gravning m.m. på havelodderne, der er uddelt til
generalforsamlingen inkl. eller ekskl. moms?
Svar fra formanden: Begge tilbud er eksklusiv moms, så den faktiske udgift bliver 25 % højere,
end det der står i tilbuddet.
Merete have 264: Kan de tilbud, der er indhentet og uddelt til generalforsamlingen blive
forklaret på hjemmesiden. Der er så mange fine, tekniske ord, man ikke forstå.
Svar fra formanden: Kontakt udbyderne eller os i bestyrelsen.
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Etableringstilladelse på haveloddet
Arne, Have 206: Til generalforsamlingen er der uddelt en snip, om at man skal søge tilladelse
til etablering og tilslutning af vand og kloak på havelodden. Det betyder at der kommer til at gå
14 dage mere, før vi kan komme i gang. Det kunne man godt have sendt ud sammen med
indkaldelsen, så de der ville i gang med arbejdet i denne weekend ikke blev forsinket.
Søren, Have 227: Hvordan skal man kunne tegne på en tegning, når man ikke ved om man får
ekstra kvadratmeter til et toilet?
Svar fra formanden: Man skal først søge om tilladelse den dag, man vil have vand og kloak
tilsluttet. Kolonihaveforbundet går nu ind i sagen om at forhandle med kommunen i forhold til at
få tilladelse til ekstra kvadratmeter til toilet og bad.
Maskinforbuddet i weekenden
Arne, Have 206: Mht. gravearbejdet, skal der stadig være ro for maskiner i Brandhøj H/F ml. kl.
12-15?
Svar fra formanden: Vi må have en afstemning.
Afstemning: Det blev vedtaget at maskinforbuddet ml. 12-15 ophæves i 2011.
Skadesanmeldelse ved skader i forbindelse med kloakeringen
Arne, Have 206: Hvor skal vi anmelde skaderne?
Svar fra formanden: Skadesanmeldelserne skal ske til bestyrelsen.
Overgang til de nye vandstrenge
Kofod oplyser: Vi håber på at der kan blive åbnet for vandet i slutningen af april, men det er
endnu uvist, om vi kan nå det.
Formanden oplyser: Der vil være en overgangsperiode på ca. 2 måneder, hvor der er åbent for
både det nye og det gamle vand.

8. Vedtægtsændringer
Der skal være 91 haver præsenteret for at vedtægtsændringerne kan blive endeligt vedtaget.
Da der kun er mødt 64 haver, kan forslaget vedtages ved at 2/3 af de fremmødte 64 haver
stemmer for og derefter, hvis der er flertal på en ekstraordinær generalforsamling.
Alle ændringsforslag blev vedtaget. Ekstraordinær generalforsamling om
vedtægtsændringer afholdes d. 15.maj i H/F Brandhøj kl. 10.

9. Orientering om jubilæet:
Vi har brug for at medlemmer melder sig til at arrangere jubilæet. Jo billigere, jo bedre.
John, have 125: Foreslog at folk tilmeldte sig med en kuvertpris på 150 kr, så man ved, hvor
mange der deltager i festen. John vil gerne deltage i planlægningen omkring maden og man
kan kontakte ham ved sæsonens start, hvorefter han vil indkalde til et møde i foreningshuset.

10.

Valg af kasserer

Susanne, have 121, modtog genvalg og blev valgt.

11.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jens Peter (have 115), Åge (have 249) og Henrik (have 126) modtog alle genvalg.
Øvrige opstillere:
Ole Clemmensen, have 129 og John, have 125.
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Jens Peter, have 115 , besluttede sig, pga. helbredet, til ikke at genopstille alligevel. Der
kommer formodentlig ny kreds struktur, der gør at vi bliver overflyttet til kreds 3, hvor vi får lidt
mindre indflydelse. Takker dem, der har været bag ham i årene, han har siddet i bestyrelsen.
Åge, have 249. Trak sig, så der kunne komme nye kræfter til.
Henrik (have 126), Ole (have 129) og John (have 125) blev valgt for en periode på 2 år.

12.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Persille, have 128, opstillede.
Åge, have 249, opstillede.
Begge blev valgt for en periode på 1 år.

13.

Valg af revisor

Heike, have 22, genopstillede og blev valgt for en periode på 2 år.

14.

Revisorsuppleant

Karina, Have 1A opstillede og blev valgt for en periode på 1 år.

15.

Vurderingsudvalg

Kaj, have 215 genopstillede og blev valgt for en periode på 2 år.

16.

Suppleant til vurderingsudvalg

Søren, have 227 opstillede og blev valgt for en periode på 1 år.

17.

Evt.

A. Metrokort
Bestyrelsen har fået kort til metro til alle medlemmerne. Uafhentede kort kan afhentes i
foreningshuset i bestyrelsens træffetider.
B. Deklarationens rigtighed
Merete, have 264: Jeg spurgte på sidste års generalforsamling til om deklarationen var
opdateret. Er den det?
Svar fra formanden: Det der står i deklarationen er rigtigt.
C. Have 201: Formanden har sagt ja til at hjælpe os med, hvad tegningen til kommunen skal
indeholde.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for lukket.

_________________________________
Referent

____________________________________
Formand

_________________________________
Dirigent
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