
Generalforsamling 21. maj 2016 kl. 14:00 i Fælleshuset 

Antal stemmeberettigede inkl. fuldmagter: 50  

1. Valg af dirigent 

Advokat Anders Larsen blev foreslået og valgt som dirigent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dirigenten erklærede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt i overensstemmelse med vedtægternes 

bestemmelser. 

  

3. Valg af stemmeudvalg 

Bodil have 59 og Pia have 67 blev valgt som stemmetællere. 

 

4. Beretning 

Formanden Vibeke Brylle læste den skriftlige beretning op. 

Frank have 14 beklagede sig over, at hans bagbo flyver med droner og har installeret overvågningskamera på hustaget.   

Dirigenten oplyste, at det muligvis var ulovligt med kameraovervågning og formanden lovede, at det ville blive taget op på det næste 

bestyrelsesmøde. 

 

5. Regnskab  

Pligtøl var et nyt begreb for dirigenten. Palle have 20 ønskede oplyst hvorfor elregningen kun var på 2.000 kr. Kasseren oplyste at elselskabet 

anslog hvor meget foreningen skulle betale i det enkelte år. Der var opkrævet for meget i El i tidligere år og det fik foreningen tilbage i 2015.  

Ingen bemærkninger i øvrigt og regnskabet blev af dirigenten betragtet som godkendt. 

 

6. Budgetforslag for 2016 

Ingen bemærkninger fra salen og budget blev ligeledes betragtet som godkendt. 

 

7. Indkomne forslag 

 

7.1. Indstilling fra Lysudvalget 

Mads have 36 - formanden for udvalget - fremlagde forslaget. Carsten have 35 fremviste og demonstrerede de foreslåede solcellelamper samt  

redegjorde for hvor lamperne skal/kunne placeres. Der er 4 kryds og 4 vejender. En af grundene i hvert kryds skal (frivilligt) stille sin have til 

rådighed. For enden af vejene skal en af grundene (frivilligt) stille plads til rådighed. Pia have 67 var bekymret for hærværk. Carsten have 37 

demonstrede lyset.  Bendt have 19 var positiv. Vibeke have 18 foreslog at fordoble det forventede antal lamper. Have 22 mente ligeledes at 

antallet lamper skulle fordobles. Bendt Have 19 et godt forslag. 

 

18 (pia) + 20 (bodil) vedtaget med 39 stemmer for. 

 

7.2. Indstilling fra legepladsudvalget 

Vibeke forelagde forslaget. ”Rutchebanen” fjernes til fordel for et ”legetårn” anslået pris ca. 20.000 kr.  

Langs festpladsen etableres et 22 meter langt hegn dels jern dels træ. ( træ og 3 stk. jerngitter) i alt ca. 7.500 kr.  

Læhegn fra kontorbygningen rundt om vintervej. Træhegn 27 m. ca. 17.000 kr.  

Alt i alt ca. 45.000 kr.  

Rikke have 68 spurgte hvilken af rutchebanerne det drejede sig om, og Joy have 37 redegjorde for hvilken rutchebane der var tale om.  

31 stemmer for etablering af ”Legetårnet”. 

 

Opgravning hæk og opsætning af hegn. 

27 stemte for. 

 

7.3. Indstilling fra udvalget vedr. ny deklaration 

Orientering af formanden Vibeke Brylle jf. udsendte skriftlige redegørelse.  

 

Mads have 36 spurgte om vi kunne blive påtvunget at blive medlem af kolonihaveforbundet. Det oplystes at forbundet har accepteret 

udmeldelsen. Carsten have 37 det bør ikke blive glemt. Ib have 60 oplyste at forbundet ikke ønskede os som medlemmer, da vi blev 

andelsforening. Vibeke have 18 pt ønsker kommunen ikke at håndhæve deklarationen. Dirigenten orienterede om kommunens holdning til 

størrelsen. Have 67 vi har altid fået fotograferet området fra oven, så de bør vide det. Formanden Vibeke Brylle mente ikke at kommunen 

under den nuværende lokalplan ville håndhæve deklarationen og at kommunens embedsapparat ligeledes har givet udtryk for at en ny 

lokalplan efter 2017 ville betragte området på samme måde.  

Redegørelsen blev taget til efterretning 

 

7.4. Forslag til etablering af elektrisk portåbning 

Rune Have 40 orienterede om forslaget. For at afholde uvedkommendes adgang til området. 

Carsten orienterede om at f.eks porten skal være lukket om vintereren og om natten om sommeren. Prisen anslået til ca. 40.000 kr. + for 

nøgler. Have 54 Tove orienterede om at Sønderbro anvender vintervej. Pia have 67 og Carsten have 40 oplyste at brandvæsen, hjemmepleje 

m.fl. skal have en nøgle. Det kan klares ved en nøglekasse på porten, der åbnes med en systemnøgle. Frank have 14 orienterede om at 



nøgleproblemet kunne løses frivilligt. Mads have 36 mente ikke at 40.000 kr. var et problem. Vibeke Have 18 orienterede om at kommunen ikke 

tidligere har tilladt at porten blev lukket om dagen og natten. Carsten fortalte at mistede nøgler let kunne erstattes.  

Bent have 67 forlangte skriftlig afstemning.  

For stemte 33, og imod stemte 14, blanke 3 

 

7.5. Forslag til indkøb af varmepumpe til Fælleshuset 

2 pumper koster mellem 25 – 30.000 kr. Carsten have 37 var enig i, at det var vanskeligt at varme op i ydersæsonen. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

7.6. Forslag til ændring af betaling for udeblivelse til pligtarbejde 

Pligten er et fælles anliggende og ”bøden” hæves til 500 kr. 

 Vibeke have 18 orienterede om hvorledes reglen praktiseredes. Mads have 36 mente at systemet er lidt ufleksibelt.  Have 41 Rikke syntes ikke 

prisforhøjelsen var rimelig. Pia have 63 syntes at havearbejdet var socialt godt. Mads have 36 mener ikke at fællesarbejdet giver mening. Frank 

have 14 anbefalede at om nødvendigt at indkalde til ekstra pligtarbejde.  

23 stemte for og 18 imod 

  

7.7. Forslag til vedtægtsændringer 

35 stemte for vedtægtsændringerne. Forslagene skal således endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling 

 

8. Valg iflg. vedtægterne 

Vibeke Brylle, formand have 18  Modtager genvalg 

Genvalgt med akklamation. 

Erik Pind ansat som kasserer, have 51 Fortsætter ansættelse 

Genansat med akklamation. 

Kenni Spuur, have 77   Modtager genvalg 

Genvalgt med akklamation 

Finn Wesmann, have 31  Modtager genvalg 

Genvalgt med akklamation 

Pia Werge, have 67   Modtager ikke genvalg 

Rikke have nr. 68 blev foreslået og valgt med akklamation 

Revisorer 

Thomas Due, have 33  Modtager genvalg 

Genvalgt med akklamation 

Festudvalget: 

Alle pladser er vakante 

Der var en divergerende opfattelse mellem bestyrelsen og det tidligere festudvalg om hvorfor udvalget nedlagde hvervet. 

 

9. Eventuelt 

Harrys kone Edith beklager sig over den manglende tilslutning til foreningens arrangementer. 

Firmabilerne skal længere ind i græsset. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

Formanden takkede for god ro og orden..  

 

 

 

 

 

 

 

 


