
Referat af generalforsamlingen i Faste Batteri - torsdag d. 28.4 2016 

Først blev der uddelt præmier til følgende haver: 68, 37, 20 og 32. Tillykke. 

Herefter gik vi i gang med dagsordenen.  

1. Valg af dirigent 

Christian blev valgt som dirigent - og slog fast, at der til denne generalforsamling var 
rettidigt indkaldt.  

!
2. Valg af referent 

Mette blev valgt som referent.  

!
3.Stemmeudvalg 

Lars og Niels blev valgt til stemmeudvalg, og der var 34 stemmeberettigede tilstede.  

!
Mht den øvrige dagsorden: Max foreslog, at der blev indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling, da regnskab og budget ikke var klar. Dette blev besluttet, og punkt 5 
og 6 blev derfor udskudt.  

!
4. Formandens beretning. Max aflagde beretning. Den kan findes på foreningens 
hjemmeside.  

Værd at bemærke er dog, at fællesarbejdet i 2016 er hhv 29 maj og 14. august. 

!
Punkt 5 og 6 blev som nævnt udskudt til en ekstraordinær generalforsamling.  

!
7. Indkomne forslag:   

Der var fire forslag fra bestyrelsen.  

!
- Retningslinier vedr. betaling af leje af fælleshuset 1 måned før. Forslaget blev 
enstemmigt vedtaget. 

  

- Reglen om 1000 kr. i depositum ved leje af fælleshuset fjernes.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 



!
- Forslag om begrænsning af "bytte have" muligheden, hvis man har påtale fra 
bestyrelsen for manglende pasning.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

!
- Jubilæumsfonden får 100 kr. pr have pr. år. Evt. overskud går i fest-puljen. Bent 
foreslog, at vi fjernede ordene: "på kr. 22.699" i bestyrelsens forslag. Ændringsforslaget 
blev enstemmigt vedtaget.  

!
Forslag stillet af Bent: 

Valg af vurderingsgrundlag  

Bents forslag blev efter en lang diskussion vedtaget.  

!
Der er dog stadig uklart hvad det er for regler Kolonihaveforbundet mener, at vi skal 
følge. Bestyrelsen går videre med sagen.  

!
8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Max, Birthe og Vivian var på valg, og blev alle tre genvalgt for 2 år. Tillykke.  

!
9. Valg af revisor 

Dorte Nielsen ( have 49) blev valgt. Tillykke. 

Bonnnie Eriksen (have 12 ) blev valgt som suppleant. Tillykke.  

!
10: Valg af vurderingsudvalg 

Bent og Bo blev genvalgt for 2 år. Tillykke.  

!
11: Valg af præmieudvalg:  

Kutymen er, at årets vindere automatisk indgår i udvalget. Have 68 og 37 er derfor 
selvskrevne. Tillykke. Desuden blev Max valgt. Tillykke.  

!
12: Eventuelt 



!
Sandet i sandkassen bliver skiftet. Alle er velkomne til at tage sand inden til deres haver.  

Charlie formidler indkøb af muld til højbede, hvis nogen har interesse. Man skal 
kontakte ham snarest.  

!
Mette nævnte, at man skal huske at melde indbrud og ubudne /overnattende gæster i 
haven, så politiet kan føre statistik med vores udfordringer.  

!
Bent spurgte, om der var dispensation til reglen om at man ikke må have en anden 
kolonihave. Bestyrelsen havde ikke hørt om sagen, og undersøger den nærmere.  

!
Således opfattet.  

!
Mødet sluttede i god ro og orden cirka kl. 20.30. 

Tak til bestyrelsen for lækre sandwich 

Mette Frobenius - have 66 


