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Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling for 
1999, og takkede samtidigt for det store fremmøde ( 43 haver var fremmødte ), samt 
de mange positive tilkendegivelser, som bestyrelsen har fået i gennem året. Herefter 
mindedes formanden de medlemmer, som er afgået ved døden, siden sidste 
generalforsamling, med 1min. stående stilhed, og sluttede dette af med at ære deres 
minde. 
Herefter gik formanden over til første punkt på dagsordenen, Valg af dirigent. Fra 
bestyrelsens side foreslås Frits Lauge Nielsen, fra kolonihaveforbundet, som de sidste 
par år har vist sig som en særdeles kompetent dirigent. Da der ikke er andre 
kandidater som dirigent, er Frits Lauge Nielsen valgt. Formanden giver herefter ordet 
til dirigenten. 
 
Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere at generalforsamlingen 
var indkaldt rettidigt, jævnfør foreningens vedtægter, herefter foreslog dirigenten at 
man benyttede den samme forretningsorden, som man havde benyttet de sidste tre år, 
hvilket blev vedtaget.  
Dirigenten gik herefter over til punkt 2. på dagsordenen, valg af stemmeudvalg, og 
der vælges 3 stemmetæller. Herefter går vi videre med punkt 3 på dagsordnen, 
formandens beretning, og dirigenten giver ordet til formand Harry Andersson. 
Formanden takker for ordet, og aflægger følgende beretning. 
 
Jeg vil starte min beretning, med at sige at de fleste af os nok ved, at vi i de sidste 2 år 
har kunne læse i Bryggebladet, om de planer skolen har haft med vores haveforening, 
men disse skriverier er omgående imødegået her fra foreningens, og dette er gjort 
ganske promte på en skarp men alligevel på en rimelig diplomatisk måde. Derfor er 
det forståeligt at nogle medlemmer har været nervøse over hvordan, og, om vi kunne 
bevare vores forening. Men jeg har hele tiden haft troen på at det ville gå godt, og det 
specielt på grund af plejeplanen som gælder til år 2003, men kommunen havde jo 
ikke genforhandlet vores kontrakt. 
Det har de nu gjort i begyndelsen af marts måned i år, og den har fået det udfald, at vi 
er sikret til 01.04.2003, og dermed er der lagt op til ny genforhandling i løbet af de 
næste år. Og så tror jeg at i den 3 årige periode, vil skolen etablere sig syd over, 
således at vi ikke får flere problemer med dem. 
Men under forhandlingerne med kommunen, er det fastslået, at der skal betales 
lejeafgift ( for jorden ) 
Og den bliver i år 75 øre pr. m2 + friarealer og fra næste år bliver det 1,50 kr. pr m2. 
Dette vil for i år blive ca. 12.000 kr. dette beløb har bestyrelsen besluttet at 
foreningens kasse dækker i år, grunden til dette er, at alle papirer, og girokort var 
færdige til indkaldelse af denne generalforsamling. Men til næste år, er vi nød til at 
sætte havelejen op med 350,00 kr., derfor har I i dag fået det nye budget for år 2001, 
og det er det, som vi stemmer om senere, så det udsendte materiale gælder altså ikke. 
Og så til noget helt andet, det drejer sig om have 43: Kim Bejder. Vi har haft det 
problem med den herre, at efter hans opsigelse i sommeren 1999, ville han ikke 



anerkende vores vedtægter vedr. salg af hus, det har taget ca. ¾ år, med advokaters 
medvirkende, er vi nået frem til, at vi selvfølgelig har fået medhold i denne sag, så nu 
går vi i gang med at få en ny lejer på haven. 
Til jer på Dollar Street, kan jeg oplyse at efter et par år, med vand i nogle haver, er 
Comet  gået med til at grave en grøft mod fællen, og ned mod åen, samt nedlægge 
drænrør i denne. Dette er endnu ikke gjort, men beslutningen er taget. 
Hvordan er året i øvrigt forløbet? Der vil jeg sige ikke helt så stille og roligt, som vi 
forudså sidste år, men dog godt. Der har som sædvanligt været fællesarbejder i gang. 
Vi har taget os af ukrudtet op langs skolehegnet, samt ned langs hegnet mod 
Ørestaden, og ukrudtet på lejepladsen og hele arealet mod fælleden, der er også 
klippet og savet en masse grene af fra skolens træer, således at man nu ugenert kan 
cykle op til vores haver. 
Vi opdagede at ved opvask, efter private fester ( i Laden ), kunne den gamle sivbrønd 
ikke klare det mere, derfor er et nyt system af sivebrønde nedgravet, det var et rigtigt 
knokle arbejde, et stort tak til bestyrelses medlem John Elsgaard. 
Vi har i de 4 år hvor vi har bestyret haveforeningen, været utroligt kede af det gamle 
køkken i Laden, med mere eller mindre smadrede låger ( efter indbrud ), revnet gulv 
m.m. så sidst på efteråret sidste år, havde Bent ( kassereren ) set et tilbud om et rest 
køkken, der kunne købes til en meget lille pris, og det besluttede bestyrelsen sig til at 
købe. Nu er gulvet støbt om, sammen med pissoir gulvet, køkkenet er opsat, og det er 
blevet vældigt flot. Dette arbejde er udført af Bent + div. hjælpere, det vil jeg også 
gerne takke for. Endvidere vil jeg også på foreningens vegne takke Arne Fedders ( 
have 23 ) for sponsorering af en ny køkkenvask, samt blandingsbatteri. I pausen vil 
alle der er interesseret  kunne bese køkkenet. 
Endvidere har der været gang i at male Laden, der mangler dog at blive malet 
bagsiden af denne. Og sidst kan jeg fortælle at toiletterne også er malet, tak til Judith 
( have 65 ) for dette. 
 
Hvad skal der så ske i år?  
Ja en ting er sikkert ukrudtet vil gro også i år, så derfor vil der blive fællesarbejde. 
Laden skal males færdig. Gulvet i køkkenet skal males. 
Der vil gennem året selvfølgelig komme små pillerier der skal udbedres. 
Det er det jeg umiddelbart kan få øje på. 
Til sidst vil jeg sige, at i de 4 år vi har været bestyrelse har opnået mere end vi fra 
starten havde regnet med, vi er stort set nået til vejs ende med de store ting, så derfor 
tror jeg at det vil blive et roligt år 2000. 
Til allersidst vil jeg takke en, som vi har glemt at takke i alle årene, ”Dødsbokseren 
fra Maribo” Knud Rasmussen (have 29) som gennem alle årene har gjort et stort 
stykke arbejde, Tak. 
Hermed er min beretning slut. 
 
Hermed afslutter formanden sin beretning, og giver ordet til dirigenten. 
Dirigenten sætter beretningen til afstemning, og den vedtages enstemmigt, uden 
bemærkninger. 
 
Dirigenten går herefter over til punkt 4:  Festudvalgets beretning: 



Kassereren beder om ordet, og informere om at festudvalget, ifølge bestyrelsens 
kendskab, ikke har været aktivt, og der derfor ikke er nogen beretning. Og at sidste 
års vedtagelse, om at holde 60 års fest i foreningen ikke er mulig, grundet 
pladsproblemer, og festen vil blive holdt ude, en pris på ca. 150,00 kr. må forventes 
per. Deltager, gæstebilletter vil koste fuld 
kuvert pris. Dirigenten sætter ”beretningen” til afstemning og den vedtages 
enstemmigt, uden bemærkninger. 
 
Dirigenten går herefter over til punkt 5: Indkommende forslag 
Der er ikke nogle indkommende forslag, og dirigenten går videre . 
 
Dirigenten videre med punkt 6 på dagsordenen: Årsregnskab. 
Idet regnskabet var udsendt til alle, gik vi direkte over til spørgsmål.  
Da der ikke var nogle spørgsmål, satte dirigenten regnskabet til afstemning. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 7 på dagsordnen: Godkendelse af budget for 2001. 
Kassereren informere om det revideret budget for 2001  ( udleveret til alle ved 
indskrivning til generalforsamlingen ), som er fremkommet på grund af kommunens 
varslede opkrævning af jordleje. Da der ikke var nogle spørgsmål, satte dirigenten 
regnskabet til afstemning. 
Budgettet  blev enstemmigt vedtaget. 
 
Dirigenten  standsede herefter generalforsamlingen, for en kort pause, og foreningen 
bød på øl/vand,  og det nye køkken kunne beses. 
 
Efter pausen, fortsætter vi med punkt  8, 9 , 10, 11 og 12: Valg til bestyrelse, 
revisorer, præmieudvalg, og festudvalg og div. suppleanter.: 
 
Bestyrelsens forslag til valg ifølge vedtægter mm.: 
 
Formand for 2 år:   Max Bruun, nuværende næstformand ( have 28 ) vælges 
enstemmigt 
( have 63 stillet forslag om modkandidat idet der forslås  Harry Sørensen ( have 47), 
denne ønskede ikke at opstille ) 
Sekretær for 2 år:   Ebba Thomsen, ( have 29 ) genvælge enstemmigt 
1 bestyrelsesmedlem for 2 år:   John Elsgaard ( have 3) genvælges enstemmigt 
Ekstraordinært 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, til erstatning af Max Bruun:   Leif 
Lemming ( have 9 ) vælges enstemmigt 
 
Suppleanter: 
1 bestyrelses suppleant for 2 år, Børge Olsen, ( have 56 ) genvælges enstemmigt 
1 revisor for 2 år Arne Olsen, ( have 26 ) genvælges enstemmigt 
1 revisor supp. for 2 år Lilian Hvid, (have 41 ) genvælges enstemmigt 
 
Præmieudvalg:  
Grete M. Larsen ( have 21 ) vælges enstemmigt 



Reidun Elsgaard, ( have 3, præmie modtager i 1999 ) vælges enstemmigt 
Else Andersen ( have 60, præmie modtager i 1999 ) vælges enstemmigt 
 
Festudvalg:  
Bent Ottosen ( kassereren ) vælges enstemmigt. 
Yderligere medlemmer konstitueres senere af Bent Ottosen. 
 
Dirigenten giver herefter ordet til afgående formanden Harry Andersson, som ønsker  
afsluttende bemærkning: 
 
Harry takker for det gode samarbejde der har været i bestyrelsen, både når vi har 
været enige, og de enkelte gange vi har været uenige. Harry takker også for de 
virkelig mange positive tilkendegivelser, som bestyrelsen har fået fra medlemmerne 
gennem årene. 
 
Efter et stort bifald overgiver den afgående formand mikrofonen til Max, for en 
afsluttende bemærkning:  
 
Den nye formand takkede for valget, samt for en eksemplariske  generalforsamling. 
Herefter takkede Max for det gode samarbejde der har været i bestyrelsen, under 
Harrys ledelse, hvor vi altid har kunne tale om tingene, og aldrig har været uenige 
lang tid af gangen. Denne stil vil den nye bestyrelse forsøge at køre videre med.. Max 
fortalte endvidere at Harry, havde sagt ja til at være kontakt person over for Comet, 
hvor han har fået nogle rigtig gode kontakter. Et varmt ”farvel” til den afgående 
formand. 
Herefter fortalte Max at ”Godsforvalteren” Knud, nu er kommet på lønningslisten, 
idet det nu er overdraget ham at passe lokummerne, hvilket han uofficielt har gjort i 
flere år. 
 
Formanden gik herefter over til at tale om fremtiden,  idet han informerede om den 
nye form for pligtarbejde som ville blive indført. Der er fastsat to faste dage til 
pligtarbejde 
( 21/5-2000 og 10/9-2000), hvor hele foreningen skal have en overhaling. Og hele 
foreningen skal deltage. 
Formanden indskærper herefter at orden reglementet skal overholdes, og påpeger 
specielt 
Stk.8, 12, 13, som omhandler at hunde skal være i snor når de færdes i foreningen, 
parkering af biler på foreningens areal er ikke tilladt, de skal køres ud straks efter 
endt gøremål i foreningen. Cykler må ikke placeres på gangene, men skal placeres i 
haverne, eller i cykelstativerne. 
Herefter afslutter den nye formand med et ønske om en god have sæson, og overgiver 
mikrofonen til dirigenten. 
  
Frits Lauge Nielsen takker også for en god generalforsamling, og ringer herefter 
generalforsamlingen af.  
 
 ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 

Frits Lauge Nielsen Max Bruun Ebba Thomsen 
 


