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Punkt Tekst 

Dato  14. april 2014 

Sted  Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby 

Tilstede 49 haver inkl. bestyrelsen 

Referent Flemming Jakobsen have 227 

Dagsorden 1. Velkomst af formand Jens Ditmar Hansen. 
2. Valg af dirigent / og valg af 3 stemmetællere 

3. Bestyrelsens årsberetning – er vedlagt indkaldelsen 
4. Foreningens årsregnskab 2013 – er udsendt skriftligt 
5. Festudvalgets årsregnskab 2013 v/ Kirsten Therp. 

6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse 

Kasserer:  
Brigitte Jensen modtager genvalg for 2 år 
2 Bestyrelsesmedlemmer: 

Lauritz Mortensen modtager genvalg for 2 år 
Flemming Jakobsen modtager genvalg for 2 år 

2 Suppleanter: 
Jan Petersen modtager genvalg for 1 år 
Anne Marie Løndrup modtager genvalg for 1 år 

8. Revisor: 
Jørgen Hansen modtager genvalg for 2 år 

Revisorsuppleanter: 
Kirsten Therp modtager genvalg for 1 år  
Bent Vind modtager genvalg for 1 år 

9. Valg af Vurderingsudvalg: 
Tom Nielsen modtager genvalg for 2 år. 

Vurderingssuppleanter: 
Elo Løndrup modtager genvalg for 1 år  
Svend Sørensen modtager genvalg for 1 år 

10. Valg af Festudvalgsmedlemmer 
Mie Ravn modtager genvalg for 2 år 

Jannie Steenberg    modtager genvalg for 2 år 
Karin Aunsfort modtager genvalg for 1 år 

1 til 2 nye medlemmer Nyvalg 1 år. 
11. Evt. 

Ad 1. Velkomst Formanden bød de tilstedeværende velkommen og præsenterede 
bestyrelsen. Formanden omtalte kort det kommende 50 års jubi-

læum i Haveforeningen 

Forsamlingen mindedes de 3 afdøde medlemmer i Haveforeningen 

have 38 Monna Bramming, have 39 Carl Lund samt have 85 Nanna 
Christensen med et minuts stilhed på formandens foranledning. 

Ad 2. Valg af diri-
gent / 3 stemme-

tællere 

Som dirigent valgtes Johnny Kressner have 76 og som stemmetæl-
lere valgtes Sonja have 91, Jørgen have 165 og Bent have 140. 
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Dirigenten gennemgik dagsorden og konstaterede at generalforsam-

lingen var indkaldt med lovlig varsel. Dirigenten konstaterede, at der 
var fremmødt 49 haver og dermed 98 stemmer. 

Ad 3. Bestyrelsens 

årsberetning 

Formanden henviste til den fremsendte beretning og supplerede be-

retningen med kommentarer til de enkelte punkter. 

En haveforening i Hundige har 60% af haverne haft indbrud. 

Efter beretningen er der dukket forskellige ting op: 

Banedanmark er næsten håbløs at komme i dialog med. Når man 
endelig kommer i dialog svarer Banedanmark tilbage med et halvt 

svar. Vi står overfor en 1 års afleveringsforretnig. Plantehotellet 
skulle ryddes 1. juli 2013, men der er endnu ikke sket noget med 

retableringen nu næsten et år efter. 13. marts2014 var formanden 
og Jørgen rundt med en Banedanmark repræsentant og gennemgik 
området. Banedanmark forventede 2 punkter og gik tilbage med 10 

punkter. Efter mødet har vi ikke hørt fra Banedanmark. 

Den nye bro med indkørsel til Haveforeningen er nu planlagt til at 

være færdig i juli 2014.jf mail fra Banedanmark til formanden den 8. 
april 2014. Dette efter mange ændringer af planen for færdiggørelse 
af broen.  

Formanden har endvidere foreslået Brøndby kommune at der place-
res en helle i indkørslen ved broen for bedre ind- og udkørsel til Ha-

veforeningen, da indkørslen kommer meget tæt på Ringvejen. 
Vi har endvidere bedt om at regnvandsbassinet ved Sydgårdsvej bli-
ver indhegnet af sikkerhedsmæssige årsager. 

Man har bedt Brøndby Kommune om hastighedsbegrænsning på til 
og fra kørslen til broen, men politiet vil kun opsætte en blå henvis-

ningstavle med hastighed på 30KM/time. 
Kolonihaveforbundet har pr 1, januar 2014 indført, at fundamenter 
indgår i vurderingen. Der vil være 3 typer: punktfundament, rand-

fundament og fuldt fundament. Drivhus indgår også selvstændigt i 
vurderingen. 

Formanden orienterede om markedsleje, der kan medføre en stig-
ning på lejen af jorden. Kolonihaveforbundet og Københavns kom-
mune er ved at have forhandlet på plads, og det forventes at være 

klart i 2015. Så må vi se, hvad der sker i de øvrige kommuner. For-
mandens forventer ikke en større stigning. 

Tale om tvungne ventelister pr 1. juli 2014 er droppet, da man ikke 
kan blive enige om, hvor administrationen skal ligge. 
Formanden appellerede til de nye rotunder om at få ryddet op på 

græsarealet i forbindelse med afleveringsforretningen fra Banedan-
mark, da vi forventer at få lagt perlesten i efteråret. 

De opstillede køkkencontainer er kun til køkkenaffald. 
I forbindelse med hele baneprojektet er der opstået en del kørsel på 
de grønne områder med beskadigelse af arealerne. Det er Ikke til-

ladt, og der er kun en til at betale, og det er Haveforeningen. 
Billetsalg til jubilæumsfesten starter 2. påskedag. 

Hermed afsluttede formanden beretningen. 
Årsberetning blev godkendt med applaus. 
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Ad 4. Foreningens 

årsregnskab 2013 

Formanden henviste til det udsendte årsregnskab og supplerede års-

regnskabet med en overordnet gennemgang af hovedtallene. 

 Sonja have 81 – Spurgte til økonomien mellem det gamle og det 

nye foreningshus. 
Svar: Formanden meddelte Vurderingen af de gamle bygninger 
var på 1.516.000 kr., som vi fik udbetalt og prisen for det nye 

1.623.000 kr. altså en ekstraudgift på 107.000 kr., som er taget 
ud af driften. 

 Morten have 206 – havde spørgsmål om tallene vedrørende tele-
fon under huset og telefon under mødeudgifter, Generalforsam-
ling, at der bruges meget benzin. Morten havde hørt om en op-

sparing til jubilæumsfesten, og skal have 150kr. pr billet. Burde 
være gratis ved en opsparing. 

Svar: Formanden forbrug af telefon i huset dækker abonnement, 
etablering. Benzinforbruget ved en slåning er ca. 40 liter benzin 
pr. gang. Generalforsamlingen er i det væsentligste papir og 

porto i forbindelse med indkaldelse og indkomne forslag. Der er 
ingen opsparing til jubilæumsfest, men haveforeningen indsky-

der, som vedtaget i budgettet 75.000,- og resten betales ved bil-
letsalg.  
Jørgen Jubilæumsudvalget fortalte om de omkostninger der løber 

på i forbindelse med festen. 
Morten meddelte, at han fået svar og var ganske tilfreds. 

Årsregnskab 2013 blev godkendt med applaus. 

Ad 5. Festudval-
gets årsregnskab 

2013 

Formanden for Festudvalget gennemgik kort det fremsendte års-
regnskab. 

 Johnny have 62 foreslog at lave bedre gevinster ved bankospil. 
Svar: Kirsten svarede, at det ville hun gerne overveje. 

Festudvalgets årsregnskab 2013 blev godkendt med applaus. 

Ad 6. Indkomne 

forslag 

Forslag 1: 

Bestyrelsen foreslår: 

At vi indkøber nye maskiner til græsslåning og sælger de gamle. 

Vi har en samlet udgift i størrelse orden på ca. 180.000,- kr., og der 
er hensat 100.000,- kr., som er godkendt i budget for 2014. 
Bestyrelsen forstår at rest beløbet tages af overskuddet fra regnska-

bet for 2013.  
Resten af drift overskuddet overføres til bankbeholdningen. 

Formanden begrundede forslaget med, den lille røde traktor er 10 år 
gammel og den store Ferguson er fra 1953 er nedslidte, og der ven-

tes en større udgift til reparationer på traktorerne. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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Forslag 2: 

Per have 52 foreslår 

 

Per begrundede forslaget med det skrevne og fortalte om Petanque-

klubbens hjemmeside og indhold. Økonomien i forslaget er jo ikke 
gratis. Per har beregnet på etableringen til ca. 40.000 kr., men kan 
ikke beregne eventuel bortkørsel af den overskydende jord, da der 

er forskellige muligheder for eventuel genanvendelse. Petanqueklub-
ben har søgt og fået tildelt 15.000 kr. fra Tuborg fonden, som er be-

tinget af, at banerne flyttes til arealet ved Treenigheden. 

Kommentarer: 

Formanden – have 123: Bestyrelsen har valgt at afvise forslaget, da 

Petanqueklubben er en privat klub, som ikke er en officiel del af Ha-
veforeningen, og bestyrelsen vil ikke give penge til private klubber i 

Haveforeningen. 

Flemming - have 227 og bestyrelsesmedlem: Jeg kan ikke indstille, 
at generalforsamlingen stemmer for forslaget, da det er generalfor-

samlingen, som beslutter om en klub er en officiel del af Havefor-
eningen. Desuden indeholder forslaget ikke økonomi, så det er en 

”Blanco Check”, som Petanqueklubben beder om. 
Der er nogle rent praktiske ting, der skal tages højde for. Havefor-
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eningens budget for 2014 blev vedtaget i november 2013, så etable-

ringen kan tidligst blive en realitet i 2015, da bestyrelsen ikke kan 
finde penge i det nuværende budget. Det er generalforsamlingen, 

der beslutter omkring Haveforeningen her i blandt klubber. Jeg kan 
ikke forstå, at Petanqueklubben på trods af vores vedtægter frem-
træder på foreningens vegne. Det er helt nyt for mig, at Petanque-

klubben på vegne af Haveforeningen har søgt Tuborg fonden om til-
skud. Det er i strid med vedtægterne og på det nærmeste kriminelt. 

Grundlæggende har jeg intet i mod, at man etablere klubber, men 
Petanqueklubben har stiftet en forening med nogle ufærdige ved-
tægter og et meget lavt kontingent, der samlet viser, at Petanque-

klubben forventer Haveforeningen finansierer deres aktiviteter. Hvis 
generalforsamlingen vedtager forslaget, vil det betyde en kontin-

gentforhøjelse i hvert fald i investeringsåret. 

Per - have 52: Per sagde, at petanquebanen er for alle medlemmer i 
haveforeningen. Per mente ikke kontingentbeløbet er lavt. Per me-

ner ikke, at Petanqueklubben er gået bag ryggen. At Petanqueklub-
ben har søgt tilskuddet skyldes en deadline for ansøgning.  

Morten – have 206: Morten synes Flemmings indlæg var pinligt og 
uværdigt. Morten mener, at bestyrelsen ikke er villige til ændringer. 
Morten refererede til, at en evt. legeplads, som han mente, hvis det 

blev aktuelt, at bestyrelsen ville gå imod. 

Kirsten - have 123: Kirsten forklarede, at legeplads er blevet ned-

stemt gang på gang af generalforsamlingen. Kirsten foreslog, at 
rejse et lille hus med toilet ved den nuværende Petanquebane, da 

alle installationer ligger lige i nærheden. 

Sonja – have 91: Spurgte hvem det var der havde anlagt banen og 
mente at det er dem der skal vedligeholde banen. 

Morten – have 206: Husk på at de andre havebyer har deres bane 
med adgang til deres foreningshus. 

Mette Schumann– have 66: Konstaterede at petanquebanen er an-
lagt for 11 år siden af Haveforeningen til medlemmerne. Man bør 
spørge generalforsamlingen inden man agerer som en del af forenin-

gen. Man har taget et navn som bærer Haveforeningens navn uden 
at spørge generalforsamlingen. Mette henviste til andre muligheder 

for at danne klubber og mener, det vil tage helt overhånd. Mette 
mener det er fantastisk, hvis medlemmer samles i klubber i Havefor-
eningen, men der skal være faste regler for hvordan, det sker i rela-

tion til Haveforeningen. Mette påpegede, at hvis forslaget bliver ved-
taget, så har vi også vedtaget, at der en Petanqueklub i Havefor-

eningen. 

Jørgen Pedersen – Have 75: Synes det er alletiders med en petan-
queklub bare, de selv betaler. Det kan ikke være meningen, at 176 

af 188 haver skal betale for 12 haver, der spiller petanque. Jørgen 
”ønsker”, at foreningen køber et billardbord, som han herefter be-

slaglægger. Det kan man ikke. Jørgen betaler selv for sine fritidsfor-
nøjelser og synes, at det skal alle andre også gøre. 
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Jens Ditmar– have 123: Jens svarede Sonja. Haveforeningen har i 

2003 anlagt banen for ca. 20.000 kr. Jens henviste til et tidspunkt, 
hvor Per havde indkøbt stenmel til banen uden at have ansøgt om 

det. Regningen blev afvist og Per har selv betalt regningen. Jens på-
pegede også, at det er kun 6% af havebyen haver, der bruger pe-
tanquebanen. 

Svend Sørensen- have 168: Svend mener, at sidste år var de blevet 
opfordret til at danne en forening. Det havde de gjort, og så var det 

også skidt. Hvis nogen mener, at man selv skal betale, burde ”tysk-
landsfarerne også selv betale med henvisning til et underskud på 
sidste år på 900 kr. i festudvalgets regnskab. 

Jens Ditmar – have 123: Svar til Svend. Det er to forskellige ting. 
Festudvalget er en officiel del af Haveforeningen, som er valgt af ge-

neralforsamlingen. Petanqueklubben er en privat klub modsat fest-
udvalget, der er en officiel del af Haveforeningen med regnskab 
overfor generalforsamlingen. 

Per – have 52: Petanqueklubben vil fremlægge regnskab til næste 
år. 

Johnny Kressner – have 76: I love og vedtægter kan Haveforenin-
gen ikke støtte nogen udefra. I skulle have lavet et forslag som, vi 
opretter en petanqueklub i Haveforeningen med udvalgte personer 

til administration. Så ville det være som festudvalget med regnskab 
til generalforsamlingen. Så er det en anden funktion som medlem-

mer af Haveforeningen. 

Bent Vind – have 140: Jeg synes bestyrelsen skal fortælle Petanque-

klubben hvad de skal gøre. Bestyrelsen og Per skal sætte sig sam-
men og løse problemet inden for de lovlige rammer. 

Bestyrelsen bad om en pause inden afstemningen. 

Ordstyreren konstaterede at forslaget strider i mod vores vedtægter, 
da vi ikke kan bevilge penge til en privat klub, som er indeholdt i 

forslaget. Der er enighed om, at man gerne vil have en petanque-
klub. 

Der fremsættes et forslag om petanqueklubben trækker sit forslag 

og tager en dialog med bestyrelsen. Man nedsætter et udvalg, der 
udarbejder et forslag om hvordan, Petanqueklubben kan indlemmes 

i Haveforeningen, som kan fremlægges på næste års generalforsam-
ling og blive vedtaget. 

Ordstyreren konstaterede, at når forslaget strider imod vedtæg-

terne, måtte han afvise forslaget og anmodede derfor forslagsstille-
ren om at trække forslaget mod, at generalforsamlingen pålægger 

bestyrelsen og Petanqueklubben at sætte sig sammen og finde en 
løsning. 

Herefter trak Per forslaget. 

Ad 7. Valg besty-

relse 

Valg: 

Kasserer Birgitte Jensen  have 166 – 2 år 

Best. medlemmer Lauritz Mortensen  have 162 – 2 år 
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 Flemming Jakobsen  have 227 – 2 år 

Suppleanter Anne Marie Løndrup  have 219 - 1 år 

 Jan Petersen  have 036 – 1 år 

Alle blev valgt med applaus 

Ad 8 Valg Revisor Revisor Jørgen Hansen  have 999 – 2 år 

Revisorsuppleanter Kirsten Therp  have 123 – 1 år 
Bent Vind  have 140 - 1 år 

Alle blev valgt med applaus 

Ad 9 Valg Vurde-
ringsudvalg 

Vurderingsudvalg Tom Nielsen  have 070 - 2 år 

Vurderingssuppleanter Elo Løndrup  have 219 - 1 år 

Svend Sørensen  have 167 - 1 år 

Alle blev valgt med applaus 

Ad 10 Valg Festud-

valgsmedlemmer 

Festudvalg Mie Ravn  have 105 - 2 år 

Janni Steenberg  have 138 - 2 år 

Suppleanter  Karin Aunsfort  have 120 - 1 år 
Connie Petersen  have 036 – 1 år 

Johnny Nyby       have 062 – 1 år 

Alle blev valgt med applaus 

Ad 11. Eventuelt Formanden orienterede om en ekstraordinær generalforsamling i 

Treenigheden den 12. maj 2014 med det formål at vedtage nye ved-
tægter og ordensbestemmelser. Baggrunden er, at forbundskon-

gressen i 2012 har vedtaget nye forbundsvedtægter, kredsvedtæg-
ter og foreningsvedtægter. Forbundet henstiller kraftigt til forenin-
gerne at vedtage de nye vedtægter, der hænger sammen med for-

bundets og kredsens vedtægter. 

Formanden takkede for en god og saglig generalforsamling. 

Morten – have 206 Vil gerne fremlægge et forslag om en legeplads 
og en boldbane. Morten afsluttede med, at han synes bestyrelsen 
gør et godt arbejde. 

Mia Ravn – have 105: Foreslog, at der kommer internet i forenings-
huset, men ved ikke om det kræver privat eller erhvervslicens. Hvis 

man kan gøre det under egen licens vil det koste 9.83 kr. pr. have 
pr. år og hvis vi skal betale gennem Haveforeningen vil det koste 
14,94 kr. pr. have pr. år. 

Kommentarer: 

Thomas - have 211: Det er mere Coda afgift, der bliver økonomisk 

belastende mere end almindelig licens, når der hentes ned fra net-
tet. 

Johnny bekræftede Thomas’ kommentar. 

Martin – have 201: Vil høre om bestyrelsen arbejder videre med at 
få en bom med lås ved broen. 

Kommentar: 
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Formanden synes det er en god ide, men er i tvivl om alle vil over-

holde disciplinen med at lukke bommen. Der er erfaring for at folk 
”Glemmer” at lukke bommen. 

Omkring legeplads hælder formanden mest til en naturlegeplads 

Kurt takkede bestyrelsen og festudvalget for en god indsats. 

Formanden takkede bestyrelsen og generalforsamlingen. 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen i god ro og orden. 

 

 

 

 

_________________________ __________________________ 

 Dirigent Formand 

 Johnny Kressner Jens Ditmar Hansen 

 

 

 

__________________________ 

 Referent 

 Flemming Jakobsen 

 


