
Generalforsamling d. 23 marts 2017. 
 
Velkomst 
Valg af dirigent: Ole Bøgh Sørensen have 208 

1. Formandens beretning vedtaget. – er vedlagt i bilag. 
2. Regnskab v/ kassereren 

Spørgsmål fra Jan have194: Mener at der er brugt mange penge 
på kontor, internet og telefon. Svar: blandt udgifterne er ny 
printer, papir, computer mm. 
Unne have 227: hvad er dækningsafgift? Svar: der er kontingent 
til kolonihaveforbundet blandt andet jordskat til kommunen.   
Inge have 226: Forklaring på vandafgift? Svar: Da vi har betalt for 
meget i vand i de seneste år, har vi fået penge tilbage. Derfor er 
der regnet en ny kubikmeterpris ud. 
Jan have 194: serviceopkrævning er fra da vi fik girokort. 
Unne have 227. Hvornår udløber vandlånet? Svar: Ca 3-4 år 
endnu.  
Torben have 156: hvad betaler vi i renter i procent? Svar: det 
vides ikke pt. Men der er en plan om at betale lånet ud snarest 
muligt. 
Erling have156: vil gerne have at der bliver undersøgt og oplyst 
hvad vi betaler i procent til banklånet. Det tages til efterretning. 
Regnskabet er godkendt. 
Unne have 227:Har vi skiftet bank? Nej der er tale om en fejl og 
den er nu rettet 

3. Indkomne forslag:  
 FORSLAG 1: vedr. Betalingsservice Kommentar: Dennis forklarer 
at det koster mange penge hver gang nogen flytter mm. PBS er et 
meget tungt system at danse med meget lang reaktionstid. Måske 
kan der med tiden bruges mobilepay. 
Kommentar fra Thora have 199: Andre foreninger trækker 
automatisk penge på dankort. 
Forslaget er ikke vedtaget. 
 



 FORSLAG 2: ved udsendelse af  opkrævning foreslåes det, at 
mailadressen fra afsender skiftes. 
Kommentar fra Dennis: Dinero er navnet på 
regnskabsprogrammet, og det er deres standardmail. Der bliver 
arbejdet på at gøre den bedre og ikke så nemt kan misforståes.  
Kommentar fra Jens have 250: vil gerne forsøge at gøre noget 
ved det. Der arbejdes på at fakturanummer stemmer overens 
med have nummer. 
Thora have 199: mener ikke at der er engelske ord i 
opkrævningen.  
Brian have 195: ros til bestyrelsen for den information 
medlemmerne får.  
 
FORSLAG 3: vedr. Indgravering af stor sten ved fælleshuset 
Kommentar Dennis det koster ca. 8500kr. 
Claus have 256: eftersom vi har fået stenen gratis mener han 
godt at vi kan bruge pengene. Forslaget er vedtaget 
 
FORSLAG 4: Forslag vedr. Flytning af flagstang til fælleshuset 
Kommentar Lone have262: syntes lidt at det er en slags dørskilt 
til haveforeningen. 
Tina have 209: kunne man  købe en flagstang til fælleshuset og 
samtidig stadig have plads til telte. 
Formanden trækker forslaget og ser hvad der sker i løbet af året. 

 
4. Budget 

Kommentar: Thora have199 vedr. Dræn under indtægter? Svar 
fra Jens: når pengene er brugt kommer de til at stå under 
udgifter. 
 

5. Valg af 
A: formand afgående Dennis Olesen har modtaget genvalg, da der 
ikke var andre. 
B: 1 bestyrelsesmedlem: Jeppe Engsig have 188 er valgt 
C: 2 bestyrelsessuppleanter: Thora have 199 og Malene have 188 



D: Revisor: Claus Heidemann har modtaget genvalg 
E: 2 revisorsuppleanter: Malene have 188 og Niels have 205 
F: Vurderingsmand: Lone Wurtz have 191 er valgt 
G: 2 vurderingssuppleanter: Carsten have 230 og Erling have 156 
er valgt. Det foreslåes at der evt. Kan være flere suppleanter. 
Dette godkendes. 
Pernille have 139, har efterfølgende accepteret genvalg.  
 
Eventuelt. 
Festudvalg: Datoer for arrangementer kommer på facebook, 
mail, og på opslagstavler, og her. 
 

Børnedag  
Lørdag D 6. Maj kl 10.00-12.00 
  
Sankt Hans fællesspisning 
fredag D. 23 juni kl 18.00-? 
  
Sommerfest (med nyt koncept) 
for hele familien 
Lørdag D 1 juli kl 10.00-16.00 
  
Temafest/voksenfest 
( kun for dem over 18 år) 
Lørdag D 26 august kl 18.00-04.00 
  
Æblefest 
Søndag D 24 september kl 11.00- ca. 14.00 
(når vi er løbet tør for æbler...) 

 
Tak til Kasper 
Tak til dirigent. 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 1 



 
 
Beretning 2017 
 
2016 var et travlt år. Vi vurderede 26 haver og solgte 23 stk.  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.  
 
Sidste sæson blev sluttet af med et brag af en jubilæumsfest. 
Festudvalget havde gjort et kæmpe stykke arbejde, med at planlægge 
og arrangere dagen, så der var noget for både børn og voksne. Stort 
ros og tak for det. 
 
Traditionen tro blev der uddelt havepræmier  til 4 haver. De 3 af 
præmierne var for pæne og velholdte haver. Den sidste præmie var en 
flidspræmie. Den gik selvfølgelig til Jens som har fået styr på 
”lortegrunden” 
 
Nye naboer, betyder måske også nye vaner. 
Derfor bedes alle læse ordensreglementet. Dette er ment som en hjælp 
til at gøre plads til alle. 
Maskinparken bedes holdes i ro fra kl. 12 -14 i weekenderne, så alle 
kan få en middagslur – børn som gamle. Kørsel samt parkering på 
vejene bør begrænses. 
 
Det er min erfaring, at langt de fleste irritationsmomenter mellem 
naboer, løses ved selv at henvende sig til personen, frem for at klage til 
mig som formand, som så skal være budbringer. 
 
Kloakeringen er godt i gang i Mosevang, og snart er det vores tur. 
Danjord har allerede haft kontakt til nogle af haveejerne i 1940. Dem 
der endnu ikke har hørt noget, er ikke glemt. Alle bliver kontaktet af 
Danjord, og i fællesskab bliver det bestemt, hvor samlebrønden skal 
være i haven i forhold til afløb fra huset. 



 
Selve tilslutningen af kloakkerne, sættes først i gang, når hele 
kloaknettet er færdig og godkendt. Dette forventes foråret 2018 
 
Hen over vinteren har jeg og Engvang haft møder med kommunen 
samt Envidan, som projekterer kloak og dræn.  
Det er en tidskrævende proces, men vi mener, at have styr på det. 
 
Danjord er bestilt til at lave lidt dræn. Prisen forventes at blive 
850.000,- Det kan vi måske gøre lidt billigere ved at spare på stikkene. 
Altså kun lave afgreninger til dem, der har brug for det. Det er allerede 
bestemt at lave vejen som en spærre rende. Men hvor mange skal have 
et stik, som de kan tilslutte eget drænsystem til. ?? Det må i gerne lige 
tænke over.  
Tulipanvej, petuniavej og rosenvej, det er jer der skal tænke. 
 
Vi skal alle tænke over, hvordan vi kommer af med vores regnvand. 
Der kommer mere ned fra himlen end vi er vant til, og drænet kan ikke 
suge det hele. Der skal tænkes mere i sugende arealer end i 
flisebelægning. Måske noget pil og andre tørstige planter. Overflade 
vandet må ikke ledes direkte ud i drænet, og slet ikke ud i kloakken. 
Kommunen har målere i brøndene, og kan se om der er noget 
unormalt. Vi kan risikere at pumpestationen, henholdsvis for kloak og 
dræn, ikke kan klare mængden af vand og går i stykker.  Vandet vil 
ophobe sig baglæns i systemet, og for kloakkens vedkommende, 
begynde at komme op i de lavtliggende huse. 
 
I sidste uge, var jeg og repræsentanter for alle andre haveforeninger i  
kommune, til møde med kommunen. 
Byrådet er fast besluttet på, at reglerne for kolonihaverne skal 
overholdes. De vil gøre op med helårsbeboelse samt overbebyggelse af 
kolonihavehuse. Til at håndhæve dette, beder de os om hjælp. 
Der er nedsat nogle udvalg til at komme med gode forslag. Disse vil 
kommunen samle til en handleplan. Herefter bliver det sendt i høring 



til medlemmerne i haveforeningerne. Til slut skal handleplanen 
godkendes i byrådet. 
 
 Som noget nyt, er kommunen begyndt at registrere kolonihaver i BBR. 
Det har længe været et ønske fra kommunens side at registrere os, og 
det skulle ikke have nogen betydning for tilskud osv.  
Alle nye kolonihaveejere vil modtage et brev fra kommunen? Om 
registrering i BBR. Undlader man at svare på disse henvendelser, 
uddeles der bøder.  
 
Vi håber på en lang og varm sommer. 

 
 

 
 


