
Generalforsamling 20. marts 2019 
Tilstede? Kræn, Lene, Birgitte, Sonja, Clara , Klaus, Rie, Tanja, Inger  
 
1. Godkendelse af dagsorden, denne er godkendt.  
  
2. Referent: Tanja 
Dirigent: Kræn 
 
3. Formandens beretning:  
Tanja fortæller: der er i løbet af året blevet hentet møg, vi har været med at at pynte vores 
ene bed med flotte grene som er blevet malet af store og små. Så har vi hentet paller og 
rammer som kan bruges til haver i år, der står pt. 4 pallerammer ved bygning 4, hvor to af 
dem er tomme, disse kan bruges frit af alle havelodderne såfremt at man ønsker at bevarer 
noget fra haverne.  
Så har vi været en del af Wall the Park, desværre var der ikke det helt store udbytte af dette 
arrangement, men vi havde en dejlig dag alligevel.  
Sidst på have sæsonen var vi med til fællesspisning hvor vi leverede urter og diverse fra de 
forskellige haver, det var en god dag og maden smagte fantastisk ..  
der er pt. 22 på venteliste, om alle venter på en have.  
  
4. Gennemgang af regnskab:  a.  
Indtægter: Alle fik betalt kontingent i år, 32 kontingenter af 100 kr = 3200  
. b. Overskud fra 17/18: 3400kroner 
  c. Udgifter:  

Redskaber  mm. 1445,27 kr.  
Vand. 1155 kr 

Overskud  3999,23 kr.  
Regnskab godkendt.  
 
5. Fastsættelse af kontingent:  
    Pt. Er kontingentet på 100 kr pr. Lod.  
    Bestyrelsen foreslår at der ikke betales kontingent 19/20  
    Der stemmes for at der ikke betales kontingent.  
    Dette er enstemigt vedtaget.  
    Der vil ydermere ikke blive skrevet nogle nye kontrakter, da vi var opsagt pr.     Oktober 
2018, og der derfor ikke er noget grundlag at skrive kontrakt udfra. Man må gerne bruge 
haverne indtil de bliver revet op. De havelodder der har valgt at opsige deres haver i år, 
gives ikke videre til nye havelodder.  
 
6. Indkomne forslag:  
 Havefællesskabets fremtid:  
Fremtiden ser lys ud for Haveforeningen, det ser pt. Ud til at der kommer en cirkel mere end 
hvad der er bum hvilket betyder at der kan være flere havelodder, så det er en god ting.  
Desværre skulle de have startet gravearbejdet i efteråret 2018, men af diverse årsager er 
det blevet udsat af flere omgange. Pt. Ser det ud til at de starter arbejdet medio sommeren 



2019, det er derfor uvist hvor lang tid vi kommer til at nyde vores haver i år. Men at det 
opfordres til at alle bruger dem, så længe tid er.  
Der er et par der har opsagt deres havelodder i år, disse gives ikke videre i år, men når 
haverne er klar igen,  
Hvordan det hele kommer til at forholde sig, vil den nye bestyrelse melde ud når tid er.  
 
7. Valg til bestyrelsen (3 personer)  
Alle pladser er på valg.  
Kræn, Inger og Lene stiller op. Disse er enstemmigt vedtaget.  
8. Valg af suppleanter (2 personer)  
Klaus, Clara.  
 
Den nye bestyrelse består nu af Kræn, Inger og Lene .  
 
Evt.  
Det er besluttet at lukke ventelisten, da vi endnu ikke ved hvornår vi har haverne igen.  


