Generalforsamling d. 20. marts 2019
• Valg af dirigent: Ole Bøgh Sørensen
• Bestyrelsens beretning se vedhæftet fil.
• Jan have 194: kommer med en lang forklaring om skyderi eller
mangel på samme. Beder bestyrelsen om kun at komme i hans have
hvis han er hjemme og med skriftligt forvarsel. Hans have 221:
forslår at de som ikke har kloarkeret får en påmindelse herom.
Dennis svarer at der er styr på kloak fra kommunens side.
Derudover at der bliver sørget for ordentlig affaldssortering.
• Regnskab v. kassereren: Mindre underskud i år da vi har betalt
vandlån ud. Der er også betalt til dræn. Kloakarbejdet betales over
en periode på 30 år. Betales via en puljeordning og da ikke alle
foreninger ar færdige kender vi ikke det faste beløb. Regnskabet er
godkendt.
• Indkomne forslag.
Nr.1 Det er både billigere og nemmere at betaling foregår som nu i
forhold til PBS betaling. Forslaget blev ikke vedtaget.
Nr.2 forslaget blev ikke vedtaget.
Nr.3 forslaget er vedtaget.
• Budget: Spørgsmål: udeblivelsesgebyr hvad er det? Svar: hvis et
medlem ikke deltager bare en enkelt gang til arbejdslørdag. Betaler
de andre haveforeninger ikke til udgifter af pumpen til drænet? Svar
jo det gør de.
• Valg af:
Formand afgående Dennis Olesen tage en periode på 2 år på den
betingelse at det er ultimativt sidste gang og vil rigtig gerne oplære
en ny i denne periode.
1 bestyrelsesmedlem, afgående Jeppe Engsig - Mette have 200 er
valgt.
2 bestyrelsesuppleanter, Valgt: Anne 192 og Nemo have 170
Revisor: Claus Heidemann genvalgt

Revisorsuppleanter: Have 240 Eva og 199 Thora er valgt
Vurderingsmand: Lone have 191 valgt
2stk vurderingssuppleanter: Tina have 209, Carsten 230 og Erling
156
• Eventuelt:
Hække og fliser efter kloakarbejde. Der er blevet skrevet ud til
medlemmer og alt er sendt videre til Danjord. Alt bliver ordnet ud
fra de tilbagemeldinger der er kommet.
Leje af telt, borde og stole mm. Der mangler folk til opstilling.
Rasmus have 143, Nemo have 173 og Peter have 169. Selvfølgelig
forventes det at de som lejer et telt også er behjælpelige med
opsætning.
Spørgsmål angående container på Syrenvej. Det forsøges om den
kan flyttes ind i haven eller måske helt fjernet. Frist til 30. marts.
Er der planer om at vejene bliver ordnet i løbet af sommeren? Det
er noget der bliver rettet op på. Der er dialog omkring vejene med
Danjord.
Festudvalgets arrangementer. 12. maj Børnedag kl.11 ingen
tilmelding
23. juni Skt Hans kl. 18 med fællesspisning. Ingen tilmelding
6.juli Voksenfest kl. 19 Su. Senest 23. juni 50 kr. pr. person
14. August Foredrag om den insektvenlige have kl. 19
22. september: æbledag kl. 11 ingen tilmelding.
Kommer der container til haveaffald? Som udgangspunkt nej. Det
kan stilles som forslag til generalforsamling til næste år.

Der henstilles til at sænke farten på havegangene. Der er mange
børn og folk kører meget for stærkt. Vis respekt også i forhold til
støv.
Der må ikke parkeres på havegangene. Af og pålæsning foregår så
hurtigt som muligt.
Der er kommet mærkbart mere trafik efter Rosenholmsalle er
blevet asfalteret. Folk skyder genvej fra kontorbygninger mm.
Foreningen kan desværre ikke gøre noget ved det, da der ikke må
spærres af da det er ambulanceveje.
Tak for god ro og orden

Beretning 2019
2018 var et varmt år. Det er lang tid siden, vi har svedt så meget over
så lidt.
Der blev vurderet 15 haver og vi solgte 13 stk. De sidste 2 haver er
solgt i år. I den anledning bød vi nye medlemmer velkommen og tog
afsked med en del af de gamle. Dette giver plads til nye børn og unge.
Dejligt med nyt liv i foreningen.
Traditionen tro blev der uddelt havepræmier til 3 haver.
Der var også en enkelt jubilar på 25 år – Marianne i 228
Nye naboer, betyder måske også nye vaner.
Derfor bedes alle læse ordensreglementet. Dette er ment som en hjælp
til at gøre plads til alle.
Kloakeringen er slut. Og det gik jo meget godt.
Der er stadig nogle som ikke er tilsluttet, men I skulle gerne have fået
besked. Man kan søge om udsættelse, hvis der endnu ikke er noget at
tilslutte.
Drænet ser ud til at virke fint. Vandet skal lige have lov til at finde vej,
så der kan godt gå et par år, før vi har det fulde udbytte af drænet.
Der har været flere episoder med skyderi med luftgevær og andet.
Der henstilles til, at dette gøres indenfor egen hæk og ikke er til gene
for naboerne. Husk at se efter hvad der er bagved det i skyder efter.
Haglet kender ikke til haveskel.
Jeg vil gerne rose vores medlemmer. Tonen på facebook og i
dagligdagen, er rigtig god. Husk på, vi er alle bare mennesker.
Affaldssorteringen, er også blevet meget bedre. Det største problem
var nok, at der ikke blev tømt til tiden. Men nu er der et nyt selskab på
banen, så vi håber det bedste.

Byrådet igangsatte en høring omkring kolonihaverne i 2017.
Til de nysgerrige i den sag, kan jeg kun sige, at vi ved lige så lidt. Det er
vist gået i stå.
I København, pusler man også med at lave plads til flere mennesker i
byen. Byfortætning, som er det nye SORT her i byen.
Et af forslagene, går ud på at flytte kolonihaver ud af byen, - ikke at
nedlægge dem. Hvis det bliver vedtaget som lov, er det over
kolonihaveloven, og kan blive aktuelt i resten af landet. Det kæmpes
der imod fra mange sider, og forbundet gør en ekstra indsats på det
område. Det skal nok komme frem i dagspressen, når der sker mere.
Husk at støtte op om vores fællesskab,
Vi håber på en lang og varm sommer, igen ;-)

