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vReferat – Ordinær Generalforsamling Havebyen Brønshøjholm 24. april 2018 
 
56 haver repræsenteret. Heraf 6 fuldmagter.  
 
 
 
1 - Valg af dirigent  
MS, have 93, valgtes enstemmigt.  
 
 
2 - Bestyrelsens beretning  
Skriftlig beretning er omsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Formand JPD, have 27, ridsede hovedtrækkene i beretningen op: 
 
- Havebyen har bidraget økonomisk med 8400 kr. ved istandsættelse af asfaltbelægningen på     
   Brønshøjholms Allé.  Der var varslet med 12-14.000 kr., så det blev noget billigere. 
- Der er etableret en drænrist ved indkørslen til Havebyen. Risten leder vandet i grøften der løber øst om    
   haveforeningen.  
- Vandstanden har været ualmindelig høj i haveforeningen – samt i Kirkemosen. Efter lang dialog med    
   kommunen blev vandstanden i mosen sænket. Da kommunen konstaterede at rørføringen under  
   Hareskovvejen mellem Kirkemosen og Utterslev Mose var stoppet. Da dette blev udbedret, hjalp det på  
   vandstanden. 
- Dræn i Havebyen er udbedret og udløb til mosen er udskiftet. Dette har ført til dialog med kommunen   
  ang. denne rørføring. Dialog er fortsat i gang. 
- Stierne blev ikke renoveret i 2017 som planlagt. Årsagen er den megen mængde regn, der har gjort at  
   stierne simpelthen ikke har været tørre i tilstrækkelig tid til at de kunne repareres. Stierne er tørre nok    
   nu, så projektet er planlagt til opstart midt i maj. 
 - Der er fortsat for meget kørsel og for mange parkerede biler i Havebyen. Der opfordres kraftigt til at  
   huske håndværkere mv. på at der kun må læsses kortvarigt af og på. 
- En del brændeovne udleder for meget røg – og dermed også partikelforurening. Der opfordres til at sætte  
   sig ind i at tænde op og fyre korrekt. Et udvalg ønskes også. 
- AN fraflytter efter mange år i Havebyen. Hun fik overrakt blomster mv. som tak for sin store indsats i og  
   for foreningen. 
- Der har været afholdt en dejlig sommerfest samt to pladsdage hvor mange opgaver samt maling af  
   skraldeskuret blev udført. Tak til arrangører og de mange som deltager ved fester, arbejdsdage og mange      
   andre gøremål.   

 
Kommentarer: 
JØP, have 43 spurgte om der i årets løb har været udstedt bøder til haveejere for de parkerede biler. Svaret 
var nej, men at et par advarsler er givet. 
KC, have 36 spurgte om det er undersøgt om foreningen skal have autoriseret revisor. Kassereren svarede 
at det er undersøgt, og at foreningens omsætning mv. ikke er høj nok til at revisor er påkrævet. KC, have 36 
refererede til regler for foreninger vedr. Revisor. Hun ville sende nævnte regler til kasserer, så hun kan 
undersøge om de tilsendte regler er gældende for hf. Brønshøjholm. 
JTH, have 68 oplyste at velkomstfolder til nye haveejere netop er færdiggjort. AN opfordrede til at man 
tilføjede noget om skrald, biler og brændeovne i folderen. 
 
Herefter godkendtes beretningen enstemmigt. 
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3 - Årsrapport 2017 til godkendelse  
Årets resultat er et overskud på 73.000 Kr. Kasserer, MN, oplyste at der egentlig var budgetteret med et 
underskud, men da stierne ikke er blevet udbedret er dette beløb ikke brugt.  
JØP, have 43, spurgte om vore forsikringer nu omfatter bestyrelsesansvarsforsikring. Dette bekræftede 
formanden.  
 
Årsrapporten godkendtes herefter enstemmigt. 
 
 
4 – Budget 2018 til godkendelse  
Kasserer, MN, have 97 fremlagde kort budgettet. JØP, have 43, spurgte om det fremover er muligt at sætte 
en kolonne med budgettet i årsrapporten, så at man kan sammenligne tallene. Dette bekræftede 
kassereren at hun fremover vil gøre.  
 
Budgettet godkendtes enstemmigt. 
 
  
5a - Indkomne forslag fra medlemmer  
Forlag fra have 4 om indførelse af en årskalender, der vedtages hvert år på generalforsamlingen, så at 
medlemmerne kan planlægge i god tid: 
 
April: 1. april – 15. april: Fliser og sten kan afsættes på pladsen  

Umiddelbart efter afhentning af flise/ sten affald: kompostjord på pladsen  
Maj:  1. lørdag i maj: Pladsdag – fælles arbejdsdag  

2. lørdag i maj: Loppemarked på pladsen  
Juni:  Lørdag den 9.juni: Den årlige SOMMERFEST  

Lørdag den 23. juni: Sankt Hans aften  
Juli:  Sommer og sol  
August:  Tirsdag d. 21.august kl. 19 i Røde hus: ”Beboermøde”.  
September:  2.lørdag i september: Pladsdag – fælles arbejdsdag 
 
AJ, have 4, fremlagde kort forslaget. Herefter fulgte lidt debat om tidspunkt for loppemarked, der helst ikke 
skal kollidere med helligdag eller kræmmermarked på Bellahøj samt om sommerfesten skal holdes i juni 
eller august. Der blev derfor stillet ændringsforslag om at lægge loppemarked i år den 26. maj. Forslaget 
blev vedtaget. 
 
Herefter stemtes der om afholdelse af fest i enten juni eller august: Juni: 13 stemmer. August: 18 stemmer. 
Ligegyldige: 23 stemmer. Forslaget om at lægge festen i august blev således vedtaget. 
 
Herefter stemtes om hele forslaget med de 2 ovennævnte ændringer.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget – og bestyrelsen skal herefter lave en årsplan hvert år så tidligt som 
muligt.  
 
AJ mindede om at vi afholder fælles pladsdag den 5. maj – alle er velkomne. Der afsluttes som vanligt med 
fællespizza.  
 
 
5b - Indkomne forslag fra bestyrelsen  
Ingen forslag fra bestyrelsen. 
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6 - Fastsættelse af bestyrelsens godtgørelse  
Bestyrelsen foreslår uændrede godtgørelser.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
7 - Valg af formand  
JPD, have 27, fratræder pga. fraflytning. 
Bestyrelsen indstillede bestyrelsesmedlem RNG, have 87, til posten.  
RNG valgtes enstemmigt med tak.  
 
 
8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant  
Kasserer MN, have 97, er på valg, og ønskede at genopstille. MN blev enstemmigt valgt. 
 
Bestyrelsesmedlem AN, have 72 fratræder pga. fraflytning og suppleant SBL, have 19 ønskede ikke at 
genopstille. Bestyrelsesmedlem NPM er ikke på valg i år. 
 
Der skal således bruges 3 nye bestyrelsesmedlemmer samt en ny suppleant. Flg. kandidater stillede op: 
JDV have 5, CL have 18, AJH have 67 og JTH have 68. 
 
Der blev afholdt skriftlig afstemning med flg. resultat: JDV: 27 stemmer, JTH: 40 stemmer, CL: 44 stemmer, 
AJH: 46 stemmer. JDV valgtes således til suppleant, de øvrige til bestyrelsesmedlemmer. 
 
Herefter ser bestyrelsen således ud: 
 
Formand   RNG, have 87 
Kasserer    MN, have 97 
Bestyrelsesmedlem:  NPM, have 90 
Bestyrelsesmedlem:  AJH, have 67 
Bestyrelsesmedlem:  CL, have 18  
Bestyrelsesmedlem:  JTH, have 68 
Suppleant:   JDV, have 5 
 
 
9 - Valg af revisor og revisorsuppleant  
Nuværende revisor, MS, have 93, valgtes enstemmigt. 
Nuværende revisorsuppleant, PS, have 4, valgtes enstemmigt. 
 
 
10 – Diverse 
Brændeovnsudvalg: 
SBL fremlagde forslag om at nedsætte et udvalg, der kan vejlede og på forskellig vis guide medlemmer i at 
fyre korrekt, samt følge op på de, der ikke gør. 
 
JØP, have 43, ønskede at deltage. Udvalget består således pt. af JØP, 43 og SBL, have 19. Flere frivillige der 
ønsker at deltage kan melde sig til JØP og SBL. 
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Skraldeudvalg: 
RNG, have 87 fremlagde forslag om at nedsætte et skraldeudvalg, der kan bestille tømninger af containere 
mv., samt være tovholdere på organisering, oprydning mv. Årsagen er skrald er et fælles anliggende som 
alle bør tage ansvar for – det er ikke blot en bestyrelsesopgave. 
 
PS, have 4 stillede op som tovholder og BBL have 74 samt PHJ, have 33 ønskede også at deltage. 
 
Velkomstudvalg 
RNG, have 87 fremlagde også forslag om at nedsætte et velkomstudvalg. 
Det er sådan at pt. afholder bestyrelsen velkomst/godkendelsesmøder med kommende nye medlemmer. 
Her informeres om at vi i Havebyen ønsker et fællesskab, at medlemmerne tager fælles ansvar og så vidt 
muligt deltager i pladsdage mv. Disse møder mener bestyrelsen at et udvalg kan varetage.  
 
JTH, have 68 stillede op som tovholder. Flere interesserede ønskes og de kan melde sig hos JTH. 
 
Legepladsudvalg 
HR, have 57 ønskede at man igen stiftede et legepladsudvalg der kan opfriske legepladsen med nyt sand til 
sandkassen, nye legesager mv.  
Hhv. AH, have 1, CL have 18, MS have 20, samt SHH have 46 stillede op sammen med HR. 
 
Festudvalg 
Dirigenten mindede om nedsættelse af et festudvalg. Hhv. SHH, have 46, HR have 57, NT have 63 samt AR, 
have 99 stillede op. 
 
Alle deltagere til ovennævnte mange udvalg valgtes alle med klapsalver. 
 
Nye skraldetiltag mv. 
Formand JPD fortalte at kommunen i kommende tid vil indføre ordning med hhv. bioaffald, nye 
papcontainere samt evt. inddeling af storskrald i sektioner. 
 
 
11 – Eventuelt 
AJ, have 4, anmod om at bruge opslagstavlerne til information om arrangementer og aktiviteter idet alle 
ikke er på facebook. 
JTH, have 68, fortalte at Junker spiller på pladsen den 13. maj. Deltagelse er gratis. Der vil være salg af øl og 
vand og man lader ”hatten gå rundt” så der kan samles lidt ind til Junker.  
AN, have 72 sagde tusind tak for opmærksomheden, og påpegede samtidig det vældig store arbejde som 
formand JPD har udført i det seneste år. Det har været yderst værdifuldt for foreningen. 
AW, have 50, takkede de mange friske, der ryddede op i det vældigt rodede storskrald i sidste uge. 
 
 
Referent: AN, have 72, den 25. april 2018 
Godkendt af dirigenten, MS, den xxx  2018 

 


