
Referat af den ekstraordinære generalforsamling i HF Faste Batteri d. 9. april 2017 

1. Dirigent: Amy Lauridsen, formand - Kreds 1 - Kolonihaveforbundet.!

2. Referent: Steen, have 20!

3. Stemmeudvalg: Rikke, have 62 og Mette, have 41!

4. Årsregnskab 2015: 

a. Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt. 

!
5. Budget for 2015: Budgettet blev taget til efterretning og godkendt. 

!
Ordinær generaltforsamling 

!
6. Formandens beretning 

Velkommen til de mange nye haveejere som er kommet til inden for det seneste år. Hele 
5 haver har skiftet ejer siden sidste generalforsamling. 

2016 var et godt år med fint udbytte for de fleste 

Vi har været forskånet for indbrud i 2016 hvilket kan ses på økonomien: færre udgifter til 
reparation af låger 

Det er blevet besluttet at nedsætte et kriminalpræventivt udvalg, som er et samarbejde 
mellem Kolonihaveforbundets kreds 1 og politiets udgående afdeling. Det primære fokus 
er kolonihaverne men nyttehaver vil også kunne drage nytte af initiativet. 

Max har deltaget i et kursus i jura for kolonihaver, arrangeret af Kolonihaveforbundet. 
Det var et meget udbytterigt kursus, men det betyder også at foreningen vil skulle ændre 
i sine vedtægter på en række punkter. 

Vi har desværre måttet sige farvel til Else Andersen fra have 4. Inden sin død donerede 
hun salgsværdien af sin have til foreningen hvilket alle er meget taknemmelige for. 

Skt Hans var sidste år en dejlig aften med god stemning, bål og grill. 

Max appellerer til at alle tænker over hvor meget vand de bruger. Vand er dyrt og udgør 
en stor udgiftspost for foreningen. 

Tak til resten af bestyrelsen for det store arbejde de gør: Birthe for rengøring af toiletter, 
Pierre for håndteringen af containere, Charlie for alle de opgaver han løser og for hans 
gode ideer, Vivian for skrivearbejde og Jeanette for hendes store kamp med 
regnskaberne. 

Havepræmier: 



- Tove og Arne, have 5 

- Connie, have 60 

- Anita, have 11 

- Kim, have 61 

!
7. Årsregnskab 2016 

Huset har været lejet ud mindre end i 2015 

Jordlejen reguleres årligt af Københavns Kommune, den er kr. 3.000 højere i 2016 

Der har været færre indbrud i 2016 hvilket har betydet færre udgifter til reparation af 
låger. 

Vi har investeret i en ny opvaskemaskine til fælleshuset hvilket har betydet en 
ekstraudgift. 

Plæneklipperen volder problemer og koster en del penge 

Tanken koster fremover kr. 1.250 at tømme, og vi forventer at den skal tømmes 7 gange i 
2017 

Den ekstraordinære generalforsamling har betydet en ekstraudgift for foreningen. 

Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt. 

8. Budget 2017: Budgettet blev taget til efterretning og godkendt. 

9. Indkomne forslag: der var ingen forslag 

10. Valg til bestyrelse 

Kasserer: Steen, have 53 blev valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem: Charlie, have 1 blev genvalgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem:  Pierre, have 48 blev genvalgt for 2 år 

!
Valg af Suppleanter 

Suppleant: Nicolaj, have 35 blev genvalgt for 2 år 

Søren, have 54 blev valgt for 1 år 

11. Valg af revisor 

Mona, have 9 blev valgt for 2 år 



Niels, have 17 blev valgt for 1 år 

!
Valg af suppleanter 

Bonnie, have 12 blev valgt for 1 år 

Jeanette, have 65, blev valgt for 2 år 

!
12. Valg af vurderingsudvalg 

Lizzie, have 21 blev valgt for 2 år 

Allan, have 24 blev valgt for 1 år 

Bo er ikke på valg men fortsætter 

!
13. Valg af præmieudvalg 

Tove, have 6 

Connie, have 60 

Max, have 63 

14. Evt. 

Græsslåning: en general opfordring til at skrive sig på listen over græsslåere 

Max organiserer også i 2017 havekurser for interesserede. Mere om datoer senere 

Jordhøjen er kun til jord – ikke til grene 

Hvis I knækker en nøgle i en af lågerne, så kontakt hurtigst muligt en fra bestyrelsen 

Loppemarked finder sted lørdag d. 12. august. Mere info følger 

Julebanko d. 17. december. Der kommer nærmere info i starten af december 

HUSK: låsen til containeren skal hænge i ringen. Lågen til containeren skal altid lukkes af 
hensyn til sikkerhed. 

Konstaterer I rotter i jeres have: kontakt Pierre som kontakter myndighederne. 

Husk: FÆLLESARBEJDE D. 28. MAJ KL 10. DET KOSTER KR. 200 HVIS MAN IKKE KOMMER OG 
IKKE MELDER AFBUD. 


