
Referat af stiftende generalforsamling i Havefællesskabet i Marselisborg Hospitalspark den 19/4 2014 

 

Dagsorden:  

1 Valg af dirigent 

2 Valg af referent 

3 Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 

4 Forslag til vedtægter 

5 Forslag til budget og kontingent 

6 Valg af foreningens bestyrelse 

7 Valg af forslag til inddeling af området. 

8 Eventuelt 

 

Referent: Nanna Heydorn 

Dirigent: Lasse Hornbek 

 

Punkt 3: 

Foreningens primære formål er at dyrke grøntsager. Derudover er det foreningens formål at være med til at 

skabe liv i parken og i byen generelt. Foreningen har til formål at skaber et åbent projekt, som er integreret 

i parken, og med åben adgang for alle. Disse to punkter er vigtige ift kommunen, idet kommunen ikke 

ønsker et lukket projekt med hegn og adgang forbudt-skilte. 

Foreningen har også et socialt formål, i og med at vi ønsker at skabe et fællesskab brugerne i mellem og 

f.eks. arrangere fællesarbejdsdage, fællesspisning osv. 

Der stilles spørgsmålstegn ved, om havernes placering er den bedste, idet der fremsættes, at det sted, hvor 

kommunen har foreslået, at lægge haverne, også er det sted i parken der i forvejen benyttes mest. F.eks. til 

boldspil osv. Hvorimod andre områder ligger ubenyttet hen. Der er dog forskellige, gode grunde til, at 

haverne placeres, hvor de gør, f.eks. at jorden andre steder i parken er relativt dårlig/fugtig, og kommunen 

har haft problemer med at få træer til at gro. 

 

Punkt 4: 

Foreningens navn besluttes at være: Havefællesskabet i Marselisborg Hospitalspark. 

Ronnie og hans sekretær, Lotte, sørger for, at de tilføjelser og rettelser, vi snakker om, bliver tilføjet i 

vedtægterne. 

Ventelister: Der oprettes to lister, en intern og en ekstern, som administreres af et medlem af bestyrelsen. 



Angående §6, der skal besluttes, hvilket forslag, der skal vedtages.  Der fremføres, at faren ved 2. forslag er, 

at det måske kan misbruges til at få folk ind udefra. Dog kritiseres modellen med en primær og 

sekundærbruger også ift at den sekundære bruger er dårligt stillet, hvis den primære bruger beslutter, at gå 

ud af foreningen. Hvilket i mange tilfælde ikke vil være fair, i og med at de måske har arbejdet lige længe i 

haven. 

Lasse foreslår, at der kan optjenes rettighed til at bruge et lod, hvis man har været registreret bruger i en 

sæson. Medlemmer, som er med fra start af, tildeles automatisk et års anciennitet. Der er konsensus om 

denne model indtil videre. Det er på nuværende tidspunkt svært at forudse, i hvor høj grad det vil være et 

problem, at nogle brugere forsøger at misbruge aftalen. 

Der påpeges, at det for nogle vil være hensigtsmæssigt at åbne for, at man kan være flere 

sekundærbrugere om et lod. F.eks. for folk, som bor langt væk, og derfor gerne vil dele. For dem kan det 

virke unfair, hvis det kun er 2 ud af alle brugerne, der egentlig kan være en del af foreningen og optjene 

rettigheder. Der er enighed om, at sætte et max på 3 brugere pr. lod i stedet for 2. 

Der er konsensus om, at hvert lod har 1 stemme ved generalforsamlingen.  

§6 vedtages med ændringer, som Ronnie skriver ind. 

 

Punkt 5: 

Økonomi: Foreningen har ingen økonomi. Der foreslås, at medlemmer frivilligt kan give bidrag, hvis der er 

noget, der skal købes ind. 

Misvedligehold: Vi står som forening økonomisk til ansvar overfor kommunen, hvis nogle af vores brugere 

groft misvedligeholder deres haver, og kommunen derfor tvinges til at bruge penge på, at føre det tilbage 

til normalen. Derfor er det vigtigt, at vi har nogle retningslinjer, som bestyrelsen sammensætter og 

nedskriver i en brugeraftale, som alle dyrkere skal skrive under. 

Katrine har foreslået, at der oprettes en ”funding commite”, en arbejdsgruppe, til at søge legater m.m. Der 

aftales, at bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg efter behov, hvilket også tilføjes i vedtægterne. 

 

Punkt 6: 

Bestyrelsen skal bestå af 1 formand, 1 næstformand og 1 ventelisteadministrator 

Der vælges 1 suppleant 

Man sidder for 1 år af gangen 

Formand + 1 andet bestyrelsesmedlem kan tegne foreningen udadtil. 

Generalforsamlingen afholdes i Marts. 



Der foreslås, at tilføje, at der tilstræbes konsensus, før man går til 2/3dele valg på generalforsamlingen, 

hvilket der er konsensus om   

Der tilføjes, at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før. Dagsorden sendes ud 14 dage før. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Til bestyrelsen ønsker Ronnie Petersen, Lotte Weber, Julia Gajo og Nanna Heydorn at stille op. 

Eftersom Ronnie og Lotte danner par privat diskuteres det, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at to fra 

samme lod kan stille op til bestyrelsen. Der påpeges, at med 3 tilladte brugere pr lod og 3 pladser i 

bestyrelsen, vil det principielt være muligt, at et enkelt dyrkere fra et enkelt lod sætter sig på hele 

bestyrelsen, hvilket ikke anses som værende hensigtsmæssigt. Derfor besluttes det, at der kun kan vælges 1 

fra samme lod.  Lotte trækker sig. 

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: 

Formand Ronnie Petersen 

Næstformand Julia Gajo 

Ventelisteadministrator Nanna Heydorn 

Som suppleant er valgt Mette Krogsgaard. 

 

Punkt 7: 

Ronnie præsenterer sine forslag 

Der må ikke anlægges haver under trækronerne (krav fra kommunen) 

Der anlægges 26 lodder 

Forslag 6 vedtages. 

 

Eventuelt: 

Brugeraftale: Der tages udgangspunkt i Uffes model med et grøntsagssankekort. 

Spørgsmålet er, om det skal være nærmere specificeret, hvad man må dyrke. Det er svært for os at 

regulere, og svært på nuværende tidspunkt at have overblik over, hvad der kan være træls, f.eks. hindbær, 

som spreder sig, eller solsikker, som bliver helt vildt høje og kan skygge for naboen. Der må opfordres til 

almindelig hensynstagen overfor hinanden, og så må vi revurdere reglerne næste år. 

Der ønskes ingen brug af pesticider og sprøjtegifte 

Der må naturligvis ikke dyrkes ulovlige ting 



Bestyrelsen laver et udkast til en endelig brugeraftale. 

Kommunen arbejder på, at vi kan bruge beskyttelsesbunkeren til opbevaring af haveredskaber m.m. 


