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Referat – Generalforsamling 2015 

 

Ordinær Generalforsamling 2015 afholdt i Fritidscentret Hedeland søndag den 29. marts 2015 

Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og indledte med punkt 1 på dagsordenen. 

Ad pkt. 1 valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Bent Fredholm som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Bent konstaterede 
at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og dermed lovlig. Ingen indvendinger. 

Herefter uddelte formanden havepræmier: 

 Have 31B  
 Have 115 
 Have 203 (ikke til stede) 

 

Ad pkt. 2 valg af referent 

Bestyrelsen foreslog Thomas Vartou som referent, hvilket blev enstemmigt vedtaget 

 

Ad pkt. 3 Valg af stemmeudvalg 

 Have 264 Merethe 
 Have 113 Birthe 

Meldte sig til stemmeudvalg, skulle dette blive nødvendigt 

 

Ad pkt. 4 Bestyrelsens beretning 

Dirigenten efterlyste eventuelle kommentarer til beretningen. 

Merethe, have 264: 

Jeg er ked af at læse en så negativ beretning. Bestyrelsen skal bruge tid på at være politibetjente. Lad os 
hjælpe hinanden som naboer, tal sammen. Ukrudt; når det er tørt er det umuligt at hakke op. Harve til 
traktoren? Jeg opfordrer til at være mere aktive og tale med hinanden. 

Hvordan med ukrudt på vejen på det sidste stykke op mod dækkene? 

Villy, formand: 

Ja, det er smadderkedeligt for bestyrelsen at rende rundt og skælde ud. Vi har beredskabet over os 
grundet parkering på veje og stier. Brug parkeringspladserne! Vi har været underbemandede i 
bestyrelsen, hvilket har ramt hårdt. Kom og sig jeres mening til bestyrelsen. 

Stier, traktor og harve kan nok ikke lade sig gøre. Dels grundet de smalle stier, dels grundet 
kloakdæksler. Hovedstien op mod dækkene skal ikke holdes på de sidste stykke. Det stykke bliver slået 
med græsslåmaskinen 
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Lee, Have 106: 

Den midterste parkeringsplads er oversvømmet og mudret. Hvordan med dræn? Hvordan med en varig 
løsning? 

Villy, formand: 

Det halve af parkeringspladsen er en stor sten-faskine; der er også gravet en anden faskine ned. Der er 
også et hul til en dykpumpe, men vi må ikke lede til kloak. Hvis p-pladsen er oversvømmet, så må man 
parkere andetsteds. Parkeringspladsen er det laveste punkt i haveforeningen; vi kæmper med det. 

Have 19: 

Parkeringspladsen mod Nord er også oversvømmet. Der står mange biler, der ikke bliver brugt. Den gule 
postbil i hvert fald aldrig. 

Villy, formand: 

Ja, det er korrekt. Så længe der er plader på bilerne, kan vi ikke gøre noget. Jeg opfordrer dig til at 
montere et udvendigt strømstik på huset, så det er nemt at få strøm til dykpumpen 

Arne, Have 206: 

Jeg savner en mikrofon! (desværre låst inde) 

Beretningen viser at bestyrelsen er ved at være lydhør for medlemmernes input. 

Tag ukrudtet dagen efter regnvejr; det gør jeg selv og det er nemmere. 

Efter dette blev beretningen sat til afstemning og enstemmigt vedtaget 

 

Ad pkt. 5 – årsregnskab 

Dette er mit 14. regnskab jeg aflægger, men jeg synes aldrig at jeg har oplevet et sådan Anno Horribilis, 
som jeg har oplevet 2014 være. 

Computer går ned mellem jul og nytår, og det hele skulle laves om. Jeg er bagud og regnskabet er ikke 
blevet revideret. Hvis regnskabet godkendes, så er det med forbehold for revisors godkendelse. 

I næste uge bliver der ophængt regnskab for de første 3 måneder (af 2015), så man kan se hvordan 
restancerne og vandindtægterne er justeret. 

Arne, Have 206: 

Der er noget galt. Der mangler ca. 184.000 i forhold til budgetterede indtægter og realiserede indtægter i 
regnskabet. Hvor er de penge henne? 

Susanne, kasserer: 

Udgifter til bestyrelse og hjælperne er ikke indeholdt i indtægterne. Jeg gennemgår regnskabet med 
revisor. 
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Merethe, Have 264: 

Jeg støtter Arne i hans observation. Generalforsamlingen skal sanktionere beløbene til bestyrelsen. Jeg har 
rykket for min vandregning 3 gange. Jeg har talt med mange, der heller ikke har fået en vandregning. 
Hvorfor er der så store forskelle på diverse poster? F.eks.: renovation, forsikring mv. Budget kontra 
realiseret udgift. Skat? Hvad betaler vi skat af? 

Jeg foreslår gennemgang af de enkelte poster 

Susanne, kasserer: 

Jordlejen er betalt i december i stedet for januar fordi jeg er på valg. 

Omkostninger til bestyrelsen fremgår af regnskabet.  

Skat er ejendomsskat for hele matriklen. 

Vand forfalder januar og juni til kommunen; m3 prisen fremgår af kommunens hjemmeside til enhver tid. 
Vi har ikke nogen målerafgift, da det er egen måler. 

Forsikring; haveforeningen lægger ud for de enkelte haver, hvorefter der så kræves op hos havelejerne 

Udgifter til bestyrelsen: 

Kasserer  8.000 kr. 

Formand  4.000 kr. 

Næstformand   2.000 kr. 

Ordinære bestyrelsesmedlemmer  1.500 kr. 

Aktive suppleanter  1.000 kr. 

Anna, Have 101: 

Hvordan med indmeldelsesbeløbet; jeg kan ikke få 7-9 indflytninger i 2014 til at stemme med det opgivne 
beløb? 

Susanne, kasserer: 

Ved indmeldelse betaler man 600 kr. i indmeldelsesbeløb; dette beløb får man ikke tilbage 

Ved indmeldelse betaler man pt. 5.000 kr. i havelodsværdi. Dette beløb får man forholdsmæssigt tilbage 
ved salg. 

Arne, Have 206: 

Susanne! Du svarer ikke på hvor de 184.000 kr. er henne. Jeg opfordrer til at forkaste regnskabet. 

Susanne, kasserer: 

Det er helt i orden at forkaste regnskabet. Pengene er der; det lover jeg. Jeg har store problemer med 
at kradse pengene ind. Der kommer mange penge ind i jan-feb-mar, for ellers kan man ikke stemme til 
generalforsamlingen. 
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Karina, Have 1A: 

Jeg er valgt som revisor her i haveforeningen. Jeg har forgæves forsøgt at få en aftale i stand omkring 
revision af regnskabet. 

Haveforeningen gør ikke brug af aktiver og passiver.  

Jeg stiller mig uforstående over for tallene i regnskabet. 

Arne, Have 206: 

Hvor er pengene? 

Jeg har ingen aftale om at betale forskudt. Susanne, du har 14 års erfaring som kasserer. Endnu engang 
opfordrer jeg til at forkaste regnskabet. 

Susanne, kasserer: 

Jeg er kasserer med hjertet. Der skal være plads til alle, uanset hvem man er og hvad man tjener. Det 
bestemmer jeg og vil ikke lave om på. Dette er en haveforening og ikke et firma. Jeg er et menneske og 
det vil jeg have lov til at være 

Arne, Have 206: 

Jeg forstår godt hvad du siger Susanne. Der er selvfølgelig forståelse for en måneds restance. Det SKAL ikke 
være sort/hvidt. Jeg opfordrer endnu engang til at forkaste regnskabet. 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet i 10 minutter på anmodning fra bestyrelsen. 

Efter pausen, suspenderede dirigenten generalforsamlingen og orienterede, at der indkaldes til 
opfølgning af ordinær generalforsamling 

Således sluttede generalforsamling 2015. 

__________________________________  ____________________________________ 

Thomas Vartou, have 220 - referent  Bent Fredholm, have 113 - dirigent 
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