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Referat fra generalforsamling 

haveforeningen Margrethelund 10.3.19 

 

37 ud af 92 haver mødte op.  

 Formand byder velkommen.  

1. Valg af dirigent  

 Rene Andreasen have 85 blev valgt 

 Udpeger Maria Bøtcher som referent  

Vedr. indkaldelsen 

 Dirigenten kan konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt med tilstrækkeligt varsel af rette 

vedkommende og at indkaldelsen er bekendtgjort korrekt samt at indkaldelsen indeholder en 

tilstrækkelig præcis angivelse af mødeformålet og af mødested og –tid. 

 Dirigenten kan konstatere, at der er mødt 37 haver op. Generalforsamlingen er derfor IKKE 

beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer. 

 Dirigenten kan konstatere, at bestyrelsen har ændret proceduren for, hvornår indkomne forslag 

skal være bestyrelsen senest i hænde. Den ændrede procedure er ikke som de tidligere år og er i 

strid med vedtægterne. 

 Dirigenten kan konstatere, at der er ved indkaldelsen, ikke er vedlagt en eller anden skriftlig 

formuleret begrundelse for de enkelte indkomne forslag.  

 Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Vedr. dagsorden 

 Dirigenten kan konstatere, at der er fejl i dagsordenen vedr. de angivne perioder for, hvor længe 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges.  

 Dirigenten kan konstatere, at valg af formand og kasser er forkert angivet. De kan ikke vælges 

samme år.  

 Dirigenten kan konstatere, at valg til repræsentantskab kræver, at der vælges mindst 2 personer og 

at en af dem SKAL være fra bestyrelsen. 

 Dirigenten må konstatere, at dagsordenen må siges, at være ukorrekt og utilstrækkeligt belyst. 

Formand Martin Bøtcher forklarer, at det er pga. han overtog formandskabet fra Jimmy i 2018, og 

derfor stiller op til valg nu.  

Kolonihaveforbundet har givet tilladelse til, at Martin kunne overtage formandsposten indtil denne 

generalforsamling.  

 Dirigenten kan konstatere, at der ifølge vedtægterne skal indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling, hvis formanden afgår i en valgperiode.   

 God opsætning af punkter 

 Opfylder ikke mål, med hensyn til vedtægter 

 Indkommende forslag i strid med vedtægter 

3. Valg af stemmeudvalg  

 Kenny medejer af have 11, Tina have 18 og Per have 1 meldte sig, og blev godkendt til 

stemmeudvalg.  

4. Formandens beretninger:  
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 Formanden Martin Bøtcher, have 6 har overtaget formandskabet fra Jimmy Frederiksen, have 22, 

pga. sygdom. Jimmy Frederiksen blev valgt ind som formand til generalforsamling i 2018.  

 Bestyrelsen har inddraget have 53, pga. 3 skidtbreve og ubetalt haveleje.  

 Formand Martin Bøtcher har solgt 6 haver, og overgivet have 92 til Paw og Nynne. 

 Antal haver til salg på nuværende tidspunkt. 1 

 Der har været tyveri i haverne i løbet af år 2018-2019. ca. 20 styks. 

 Brand i 2 haver i 2018  

 Som noget nyt, tilbyder bestyrelsen i haveforeningen, i samarbejde med kolonihaveforbundet, 

forsikringer.  

 Brandforsikring koster 245 kr. om året 

 En stor forsikring koster 920 kr. om året - Dækker: Brand, kasko, tyveri, hærværk og indbo op til 

75.000kr 

 Brandforsikring er lovpligtig pr. 1.1.19 for alle nye medlemmer. Dette står fast efter 

kolonihaveforbundet kongres 14 / 15. september, 2018 side 15 stk.3,2. Dette kan læse på vores 

hjemmeside http://www.margrethelunden.dk 

 Bestyrelsen anbefaler, at alle medlemmer skaffer sig en brandforsikring. 

Dem der har bestilt forsikring i sommers 2018, er trådt i kraft. Brænder din have, kommer der en                      

vurderingsmand ud, og du vil få et nyt hus.  

Der kunne ikke stemmes, om at alle skulle have en brandforsikring, idet der ikke var nok mødte. 

Policen kan man ikke få tilsendt, men denne kan ses på kolonihaveforbundets hjemmeside som er: 

www.kolonihaveforbundet.dk   

-  

5. Regnskabet gennemgået og godkendt. 

Spørgsmål vedr. Haveleje til bestyrelsen: 

Bestyrelsen får trukket noget af havelejen fra, som en form for løn, pga. deres arbejde i foreningen 

6. Budgettet er gennemgået og godkendt. 

Dirigenten kan konstatere, at budgettet ikke er retvisende, hvis visse indkomne forslag vedtages 

senere. 

 

7. Indkommende forslag:  

 Ingen faste dyr i haven 

En have føler sig truffet, idet personen har haft den samme kat i 10 år, og har haft overtaget en kat 

fra et tidligere bestyrelsesmedlem, som ikke har have mere.  

En anden have har killinger i haven, som vildkatte har født der, og kan derfor ikke støtte forslaget.  

Dueslaget i en have genere en anden have med larm, og duerne tiltrækker rotter.  

Kattene er med til at holde bestanden af mus og rotter nede. 

Forslag om at gå i samarbejde med bestyrelsen i Jægermarken ang. Kattegård.  

Skal man selv ringe til en kattefanger koster det 600kr pr. kat der bliver indfanget.  

 Dirigenten kan konstatere, at Foreningens jord, er lejet af kommunen. Og som det fremgår af 

lejeaftalen i mellem kommunen og Kolonihaveforbundet, så er husdyrhold, ifølge §7, ikke tilladt. 

 Depositum ved nye kolonihavelejere, forslag er 500 kr. 

Er der en lejer der bare smutter fra sin have, hjælper bestyrelsen med at rydde op, dette koster 

penge, og kunne være rart med et depositum. Folk vil få det tilbage hvis de får ryddet op. 

http://www.margrethelunden.dk/
http://www.kolonihaveforbundet.dk/
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En have har oplevet at blive brændt af, af tidligere lejer pga. en mundtlig aftale. Og stod selv med 

oprydningen til sidst. Her var bestyrelsen søde og hjælpsomme.  

En ting er hvad der ligger i haven, men ved for eksempel en brand, kan en lejer godt bare smutte fra 

det hele, og det vil så være bestyrelsen der skal rydde op, og få tingene væk.  

Hvis man ikke har klippet sin hæk osv. Når man sælger sin have, kan bestyrelsen gå ind og få dette 

ordnet.  

Et spørgsmål fra en have. Hvorfor kalder I det ikke for indskud, i stedet for depositum.  

Stemt ved håndsoprækning. 36 haver for, 1 imod. Forslag vedtaget. Indskud for nye lejere bliver 

500kr. hvoraf de 400 er penge man kan få tilbage hvis haven er pæn når man sælger. 

 Stigning af kontigent, forslag 450 kr. bla. Pga nye vandrør. Og 50 kr. pr. år til 

kolonihaveforbundet.  

Der er ikke penge nok på budgettet til at få lavet nye vandrør. Bestyrelsen har ikke kontaktet 

entreprenør, da de mener dette vil være spild af penge og tid. Bestyrelsen tænkte, at nogle fra 

haveforeningen kunne stille op og de kunne hjælpes ad. Dette også for at få noget sammenhold, og 

spare penge.   

Forslag om man kan skifte tværgående vandrør ud med plastikrør. Dette vil kun være en midlertidig 

løsning, så ikke stemmening for dette.  

Idet vandrør ligger på langs, og kun få ligger på tværs, vil dette ikke kunne lade sig gøre, og 

vandrørene skal skiftes, idet de er tilbage fra anden verdenskrig.  

Formand Martin Bøtcher, fortæller at det mest er hovedledningen der springer.  

En forklarer, at dette sker fordi stenene ryger ned i vandrørene, når der kører biler på efter frostvejr.  

En have fortæller, at hvis nu der er 10 haver der vander er der ikke tryk på vandet, og den sidste der 

tænder, kan risikere der næsten ikke kommer noget vand ud.  

Der bliver forslået, at bestyrelsen undersøger om et 20-30 års lån, og kommer med en holdene plan 

fra entreprenører.  

En have fortæller at en søster kom gående på en sti ved kolonihaveforeningen, hvor en stråle af 

vand pludselig sprøjtede op. Dette blev hurtigt opdaget, men bliver dette ikke opdaget, kan det 

komme til at koste mange penge.  

 

Afstemning om forslag til undersøgelse af redegørelse ang. Vandrør. Senest indtil næste års 

generalforsamling, evt. en ekstra ordinær generalforsamling.  

Fortaget ved håndsoprækning.  

37 haver stemmer for.  

 Have 28 lukkes (skidtplads) Ny skidtplads åbnes bag kolonihavens hus.  

Grundet bestyrelse er blevet ringet op af nabo fra Rødledsvej flere gange med klager, vil man lukke 

have 28 af.  

Den nye skidtplads skal kun være til haveaffald. Bestyrelsen vil holde åbent for skidtplads en gang 

om ugen.  

 

Afstemning af lukning af have 28, og ny åbning bag koloniens hus.  

Foretaget ved håndsoprækning.  

37 haver stemmer for. Dette er vedtaget.  

 Oprettelse af festudvalg.  

Der er blevet forslået at lave et festudvalg, også for at få mere sammenhold.  
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En fortæller, at dette har der været før, men at der til sidst kun dukkede 16 personer op, så det var 

spild af penge. Det koster mange timer og man kan blive skuffet over, at have lagt mange kræfter i 

en fest, og ingen dukker op.  

             Afstemning ved håndsoprækning. Flertallet stemmer for. Dette er vedtaget.  

På festudvalg er:  

Have 12 - Patrick Hansen  

Have 91 - Hanne Møller Taasinge. 

Have 51 - Kirsten Stausholm  

Have 45 - Anette 

Have 6 - Martin Bøtcher 

Have 29 - Kent Kramme 

 

 Forslag om at bålpladsen laves om til et grønt areal med bænke og blomsterkummer.  

Idet pladsen ikke bruges til andet end parkering lige pt. Kunne man lave dette om til et hyggeligt og 

grønt mødested. Der vil i stedet for en tom plads der skal hakkes, være en græsplæne der skal 

slåes, og nogle blomsterkummer der skal luges.  

 

En siger, at det er et af de bedste forslag personen har hørt i dag.  

En spørg om der kan komme en skiltning op, med hvad der er øst 1, øst 2, vest 1. og vest 2.  

En forslår man kunne dele det op så en slår græs, og en luger ukrudt.  

 

Afstemning ved håndsoprækning. 24 stemmer for bålpladsen bliver lavet om til grønt areal. Dette 

er vedtaget.  

 

 Brændeovne 

Dirigenten kan konstatere, at det er tilladt at opsætte brændeovn i sin kolonihave. 

Hvis der kommer brændeovn op, skal der også skorstensfejer på.  

 Skal have fat i vedtægter og skrive videre.  

 

Afstemning om at bestyrelsen kommer med en ide så alle er glade.  

Stemt ved håndsoprækning. Flertallet stemmer ja. Punkt er vedtaget. 

8. Valg 

 Valg af formand:  

Martin Bøtcher have 6, stiller op. Ingen andre stiller op.  

Martin Bøtcher valgt som formand for 2 år.  

 Valg af kasserer:  

Kent Kramme have 29, stiller op for 1 år. Ingen andre stiller op. 

Kent Kramme valgt som kasserer for 1 år.  

 Valg af bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges to.  

Flemming Møller have 2, trækker sig.  

Hanne Møller Taasinge have 91 melder sig til valg. Anders Bjørkmann have 11, stiller op til valg.  

Ingen andre stiller op.  

Hanne og Anders er nu bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

 Valg af suppleanter:  

Patrick Hansen have 12, og Anne Marie Hunsdahl have 33 stiller op. Ingen andre stiller op.  
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Patrick og Anne Marie er valgt ind som suppleanter for 1 år.  

 Valg af repræsentantskab. 

Der skal være 3, hvor den ene skal være fra bestyrelsen.  

Grethe Ørnegaard have 79 og Torben Nielsen have 93 stiller op igen for 1 år.  

Fra bestyrelsen stiller formand Martin Bøtcher op.  

Grethe, Torben og Martin er valgt for repræsentantskab.  

 Revisor.  

På valg er Torben Nielsen have 93. Ønsker at genopstille. Ingen andre ønsker at stille op. 

Torben Nielsen er valgt for 2 år.  

 Revisorer suppleant, der skal vælges 2. 

Anne Marie Hunsdahl have 33 og Ole Vilhelmsen have 66, ønsker at stille op. Ingen andre melder 

sig. 

Anne Marie og Ole er revisorer suppleanter for 1 år.  

 

9. Evt.  

 Kan man evt. tage af kassebeholdningen til nye vandrør?  

 Et håb om at bestyrelsen tager til efterretning om at sætte sig ind i tingene, og ikke bare mener 

medlemmer skal rette ind.  

 At vedtægter bliver skrevet på ny, og sendt ud til alle haveejere.  

 Der må nu være en medejer på hver havelod. Så der står to på en have.  

 Bøder der ikke er blevet betalt, bliver sat på haveleje. 

Vi vil gerne indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling så nogle af vedtægterne kan blive ændret. Vi 

siger tak til Leif Jørgensen for mange års tro tjeneste, et godt samarbejde, og for alle de timer han har 

lagt i bestyrelsen i årens løb. VI siger også tak til Flemming Møller, for mange års tro tjeneste, et godt 

samarbejde og for alle de timer han har lagt i bestyrelsesarbejdet i årens løb.  

Vi vil også gerne sige tak til alle medlemmer, tak til alle jer der mødte op, tak for input, og diskussioner. 

Håber vi alle får et godt samarbejde de næste mange år.  

_____________________________                                                     __________________________ 

                      Formand                                                                                                     Kasserer 

_____________________________                                                      __________________________ 

                      Dirigent                                                                                                Bestyrelsesmedlem 

 

_____________________________                                                       _________________________ 

             Bestyrelsesmedlem                                                                                         Referent 

 

 

 


