
 
 R_e_f_e_r_a_t_ _f_r_a_ _g_e_n_e_r_a_l_f_o_r_s_a_m_l_i_n_g_ _i_ 
_N_y_t_t_e_h_a_v_e_f_o_r_e_n_i_n_g_e_n_ _F_a_s_t_e_ _B_a_t_t_e_r_i_ 
_s_øn_d_a_g_ _d_e_n_ _2_2_._ _a_p_r_i_l_ _2_0_1_8_ _k_l_._ _1_0_._0_0_ _i_ 
_f_æl_l_e_s_h_u_s_e_t_ _Ør_e_s_t_a_d_s_ _B_o_u_l_e_v_a_r_d_ _8_._ _ 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  
2. Valg af referent.  
3. Valg af stemmeudvalg.  
4. Formandens beretning.  
5. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.  
6. Godkendelse af budget.  
15 minutters rygepause.  
7. Indkomme forslag.  
8. Valg til bestyrelsen:  
Formand for 2 år: Max Bruun (genopstiller).  
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Birthe Kestenholz (genopstiller).  
Bestyrelsesmedlem for 1 år: (Pierre Andersson frafald).  
Eventuelt Suppleant for 1 år:?  
9. Valg af revisor for 2 år: Niller (have 17).  
Valg af revisorsuppl. For 2 år Bonnie (have 12).  
10. Valg af vurderingsudvalg:  
For 2 år: Allan (have 24).  
For 2 år: Bo (have 31).  
11. Valg af præmieudvalg.  
12. Eventuelt.  
 
Der deltog 37 haver i generalforsamlingen.  
 
Præmier:  
Max uddelte præmier til følgende haver:  
Judit og Bent/have 5 samt Tina/have 36.  
Charlie/have 1 fik 1. præmie.  
Vivian/have 33 fik ærespræmie.  
 
Ad 1)  
Amy Lauridsen (Formand i Hovedstaden syd/tidligere kreds 1) blev af Max foreslået 
som dirigent til generalforsamlingen. Dette blev vedtaget. 2/6		
 



Amy konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 2 dage for sent i henhold til 
vedtægterne og spurgte om der var nogen der havde indvendinger til dette.  
 
Mona/have 9; kunne ikke godkende generalforsamlingen og primært årsregnskabet 
da hun ikke havde fået det til gennemsyn.  
 
Generalforsamlingen blev midlertidig afbrudt og det videre forløb blev bilateralt 
drøftet mellem Bestyrelsen og Mona.  
 
Der blev opnået konsensus om genoptagelse af generalforsamlingen under 
eforudsætning af, at punkt 5 og 6 blev behandlet på en ekstraordinær 
generalforsamling.  
 
Ad 2)  
Bo/have 31 blev valgt til referent.  
 
Ad 3)  
Mette/have 66, Jumse/have 51 og Rikke/have 62 blev valgt til stemmeudvalg.  
 
Ad 4)  
Max bød de nye haveejere i have 48 velkommen.  
 
Der har heldigvis ikke været de store indbrud i haverne. Det er den enkelte haveejer 
der skal melde indbruddet til Politiet da det skal registreres i hvilke haveforeninger 
indbruddene sker.  
Politiet har mange andre opgaver så det er ikke indbrud i et havehus der har 1. 
prioritet.  
 
Max oplyste, at der har været noget flytninger i Kolonihaveforbundet idet Kreds 1 er 
blevet til Hovedstaden syd og er flyttet til Tårnby og selve Kolonihaveforbundet er 
flyttet fra Husum til Herlev.  
 
Vurderingsudvalget har haft problemer med det nye 2018 Vurderingssystem og det 
ser ikke ud til at være løst helt endnu.  
 
Der er tanker om etablering af et centralt vurderingsudvalg der så kommer rundt i de 
enkelte haveforeninger og vurderer haverne. Dette forslag skal op på kongressen i 
Kolonihaveforbundet senere på året.  
 
Ved fremtidigt byggeri skal byggeansøgningen godkendes af såvel Bestyrelsen i 
haveforeningen og Kolonihaveforbundet inden den sendes til Københavns 
Kommune. 3/6		



Fællesarbejdet sidste år gik rigtig godt og det var en fin Sankt Hans aften med 
givende båltale af Mette samt is og pølser. Ligeledes var der Julebanko med rigtig 
mange deltagere.  
 
Max takkede Bestyrelsen og de andre der hjalp til for det store arbejde de havde lagt 
for at få tingene til at fungere.  
 
Der er fællesarbejde henholdsvis den 22.05.2018 og 12.08.2018.  
 
Går noget i stykker i foreningen så giv et praj til Bestyrelsen så det kan blive 
repareret.  
 
Affald skal i containeren og madaffald skal i den lille container, det er kun jord der 
må komme på ”kælkebakken” på græsplænen.  
 
Hunde har vi en del af i foreningen og de skal altid føres i snor så børn også kan føle 
sig trygge når de er i haven.  
 
Hunde på græsplænen og efterladenskaber bør ikke finde sted, det er hundeejerens 
ansvar at fjerne efterladenskaber.  
 
Ad 5 og 6)  
Disse punkter udgår og vil blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling.  
 
Ad 7)  
Bestyrelsen havde med e-mail af den 03.04.2018 ”Faste Batteri Generalforsamling 
2018” fremsendt forslag til ændringer i vedtægterne.  
 
Sussi/have 10; henledte Bestyrelsens opmærksomhed på, at hun ikke havde fået 
indkaldelse til generalforsamlingen og de indkomne forslag, da hun ikke har e-mail, 
og havde fra sin nabo fået at vide, at der var generalforsamling den 22.04.2018.  
 
De enkelte forslag blev gennemgået og debatteret enkeltvis.  
 
§ 2.2 – Vedtaget med overvejende flertal.  
 
§ 3.4 – Bent/have 5; havde kommentar til det fremsendte forslag og anbefalede at 
man holdt fast i den oprindelige ordlyd. Bent argumenterede med, at "bestyrelsen 
tidligere har ekskluderet et medlem med begrundelse i den oprindelige ordlyd”.  
 
Max supplerede med at forslaget havet været forbi juristerne i Kolonihaveforbundet. 
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Forslaget blev sat til afstemning – 6 haver stemte imod og 31 stemte for forslaget. 
Forslaget vedtaget.  
 
§ 9.10 – Tove/have 6; det er tidligere bestemt, at de medlemmer der ikke har e-mail 
får materialet tilsendt pr. post og at dette også opsætte i udhængsskabet på 
containeren.  
 
Max oplyste hertil, at indkaldelsen til generalforsamlingen havde været opsat i 
udhængsskabet men der er ”nogen” der har fjernet den.  
 
Bent/have 5; foreslog, at i stedet for fristen på 14 dage rettes dette til 30 dage.  
 
Amy henviste til, at først stemmes der om forslaget og derefter om ændringen af 
tidsfristen.  
 
Forsalget blev vedtaget og ligeledes blev den foreslåede tidsfristændring vedtaget.  
 
§ 14.1 – Vedtaget.  
 
§ 9.2-10 – Max; det har været haveforeningen Sønderbro der har varetaget 
udvælgelsen af præmiehaverne. Der blev foreslået en ændret formulering til - ”anden 
haveforening”. 3 haver stemte imod forslaget. Forslaget vedtaget.  
 
Forslag fra Bestyrelsen fremsendt med e-mail af den 20.04.2018 ”Forslag til Faste 
Batteri GF 2018” blev trukket tilbage.  
 
Pause.  
 
Ad 8)  
Max/have 63 blev genvalgt for 2 år som formand.  
Birthe/have 50 blev genvalgt for 2 år som bestyrelsesmedlem.  
Søren/have 54 blev valgt for 1 år som bestyrelsesmedlem da Pierre stopper.  
Christian/have 22 blev valgt for 1 år som kassere da Steen stopper.  
Kasia/have 40 blev valgt for 1 år som bestyrelsesmedlem.  
 
Ad 9)  
Niller/have 17 havde ikke fremsendt fuldmagt og kunne dermed ikke vælges.  
Bonnie/have 12 havde ikke fremsendt fuldmagt og kunne dermed ikke vælges.  
Bent/have 5 blev valgt til revisor for 2 år.  
Lars/have 51 blev valgt til revisorsuppleant for 2 år. 5/6		
 



Ad 10)  
Allan/have 24 blev valgt til vurderingsudvalget for 2 år.  
Bo/have 31 blev valgt til vurderingsudvalget for 2 år.  
 
Ad 11)  
Udgår med baggrund i vedtagelsen af § 9.2-10. Se ovenfor.  
 
Ad 12)  
Tine/have 54; stolene i fælleshuset larmer meget når de flyttes og går ofte i stykker 
ligeledes er akustikken meget dårlig i fælleshuset begge dele bør forbedres.  
 
Bent/have 5; er det udlejningen af fælleshuset der slider på det? For de få 
fællesarrangementer der er om året så som generalforsamling m.v. kan ikke give det 
store slid.  
 
Charlie/have 1; vi er ofte ude for at toilettanken løber over og det er rigtig ærgerligt. 
Giv hurtigst muligt besked til Birthe eller Charlie.  
”Toiletmanden” kommer og sætter en alarm på tanken så når den er ved at være fyldt 
sendes der en alarm direkte til Birthe og Charlie så der kan rekvireres tømning.  
 
Den lille container er ved at flyde over, men den tømmes onsdag i næste uge (uge 
18).  
 
Charlie foreslog sluttelig et børneudvalg i haveforeningen til at varetage børnenes 
interesser.  
 
Mette/have 42; vilde bier og pleje af disse vil hjælpe os i haveforeningen med et 
større udbytte og samtidig også hjælpe bierne der er gået stærkt tilbage i antal. Gå ind 
på hjemmesiden plan bi.dk og læs mere om projektet.  
 
Rikke/have 62; der er et stort ønske med en ny græsslåmaskine som er nem at starte.  
 
Max; parkering er ikke tilladt på brandvejen ved indkørslen til haveforeningen men 
kun på denne lille plads, som ikke tilhører haveforeningen, den kan ofte være fyldt 
med biler fra de nærliggende beboere eller når der er fodboldkamp.  
 
Omkring græsslåmaskinen så er en håndskubber til ca. 200 kr. ideel og giver god 
motion når den store græsplæne skal slås.  
 
Nikolaj/have 35; foreslog også en ny græsslåmaskine og ikke en håndskubber, det er 
nok nødvendig med løbene reinvestering da den bliver flittig brugt og dermed slidt. 
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Max kunne oplyse, at der indkøbt, men endnu ikke leveret, en ny selvkørende 
græsslåmaskine til den store græsplæne. Den er dog for stor til haverne da den ikke 
kan komme igennem lågerne til haverne.  
 
Mette/have 66; tilsluttede sig også en ny græsslåmaskine.  
 
Søren/have 54 oplyste, at der står ca. 356.000 kr. på haveforeningens konto og de 
skal bruges til gavn og glæde for medlemmerne i haveforeningen. Den røde 
græsslåmaskine skal have lidt ”pleje” så fungerer den godt igen.  
 
Bent/have 5; foreslog en 3 ugers frist af hensyn til revision af regnskabet ved en 
ekstraordinær generalforsamling.  
 
Tine/have 54; det er vigtigt at græsslåmaskiner er fælleseje og det samme gør sig 
gældende for fælleshuset.  
 
Jess/have 26; støttede også op omkring en ny græsslåmaskine.  
 
Nikolaj/have 35; det er vigtigt, at rotter der bliver set i haven bliver indmeldt til 
Nikolaj så de kan indmeldes til Københavns Kommune og blive indfanget/aflivet.  
 
Mona/have 9; supplerede med, at vi har flere hunde i haveforeningen der er rigtig 
gode til at fange rotter.  
 
Max; takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Der indkaldes snarest til 
ekstraordinær generalforsamling for behandling af punkt 5 og 6 på dagsordenen.  
 
 
Referent	Bo/have	31	
	

	


