
 

                                                                       
Referat Ordinær Generalforsamling mandag den 6. april 2009 

 
 

Dagsorden 
 

1. Velkomst af formand Jens Ditmar Hansen 
2. Valg af dirigent / og valg af 3 stemmetællere 
3. Bestyrelsens årsberetning – er udsendt skriftligt 
4. Foreningens årsregnskab 2008 – er udsendt skriftligt 
5. Festudvalgets årsregnskab 2008 v/ Kirsten Therp 
6. Bestyrelsens forslag 
7. Indkomne forslag 
8. Valg 

Formand – Jens Ditmar Hansen  modtager genvalg  For 2 år 
Bestyrelsesmedlemmer – alle modtager genvalg  For 2 år 
Svend Sørensen + 2 ny 
2 Suppleanter     For 1 år 
Jørgen Hansen, Martin Aufeldt  

9. Valg af revisor – Birthe Pedersen  modtager genvalg  For 2 år 
Revisorsuppleanter – modtager begge genvalg 
Walter Nielsen, Anett Nielsen    For 1 år 

10. Valg af Vurderingsudvalg 
Johnny Kressner, Lauritz Mortensen  – modtager genvalg For 2 år 
Vurderingssuppleanter, Jan Behrens + 1 ny   For 1 år 

11. Valg af Festudvalgsmedlemmer 
Kirsten Therp, Anne Grethe Nielsen, Anett Nielsen   For 2 år 
Suppleanter Jørn Nielsen + 1 ny    For 1 år 

12. Evt. 
 

 
1. 
Jens bød velkommen,  
43 haver var mødt op 
 
2. 
Johnny blev valgt til dirigent 
3 stemmetællere – Jørgen Hansen og Anett Nielsen (der blev kun valgt to, da der ikke var 
mødt flere op). 
 
3. 
Jens kom med supplement til den skriftlige årsberetning. Der var 2 haver i lørdags, der 
måtte ringes efter, da hanerne i huset stod åbne, da der blev åbnet for vandet. 
Kort beretning omkring den måske kommende Ringstedbane. 
Præmiehave fest gik godt. 
Grønne dage – andre foreninger kan godt samle folk til pligtarbejde. Vi laver derfor lidt om 
på dagene, så vi kan få flere til at møde op. 
Renovering – bliver så dyrt i det nye år, at vi bliver nødt til at hæve havelejen yderligere. 
Forbundet havde kongres sidste år og det gik også godt. 
Købmanden har åbnet, men han klager meget over, at vi ikke bruger ham nok. Jens 
opfordrede derfor alle til at købe de vare, de kan, hos ham. 



 

Kontortid søndag er droppet til fordel for mandag aften – den 2. og 4. mandag i hver 
måned. 
I maj måned kan Jens besøges hver mandag aften. 
Jens havde fået brev fra Dong, som forklarede, at de på grund af den økonomiske krise, 
ikke var begyndt på arbejdet med at tage elmasterne ned. Dette bliver nok heller ikke 
aktuelt, før til efteråret. 
Jens synes at arbejdet fylder så meget, at det er ved at være et fuldtidsjob.  
Han forventer at kunne indlevere data omkring hus størrelserne til kommunen inden 1. 
maj. 
Kommentarer: 
Have 15 Anette, kom med en kommentar om, at de var blevet lovet, at deltage i arbejdet 
med Trafikstyrelsen.  
Jens mener ikke, at det er blevet lovet, men beklager, hvis det har været tilfældet, for det 
kan ikke lade sig gøre. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
4. 
Jens gennemgik årets regnskab. 
Kommentarer: 
Flemming have 57, El-skab, hvorfor er den ikke dækket af forsikringen.  
Jens - Det var vores egen skyld, at El-skabet havde fået fugt. 
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
5. 
Kirsten startede med at korrigere et par datoer på kommende arrangementer, da der var 
sket en fejl i det, der var sendt ud. 
Det er bankospillene, der gør, at der bliver råd til festerne. Der er stadig et overskud på 
knap 9.000,-. 
Festudvalgets regnskab blev enstemmigt godkendt. 
 
 
6. 
 

1. Grundet den store prisstigning for renovation, ser vi os nødsaget til at 
varsle en stigning på havelejen på kr. 30,00 pr. måned fra og med den 
1. maj 2009. Den samlede leje bliver herefter kr. 680,00. 

 
Kommentarer: 
John Kreutzfeldt have 184, taglånet skulle jo være nulstillet, så kunne det ikke dække den 
foreslåede prisstigning?  
Have 70 Tom, Andre steder har de 4 gratis tømninger af storskrald om året – har vi det? 
Storskrald containeren kan lige så godt blive fjernet, for folk smider det alligevel i en stor 
bunke. 
Svar: 
Jens – taglånet er færdigt, men vi vedtog til budgetmødet, at vi var nødt til at have en 
havelejestigning, derfor kan de ikke indgå igen. 
Renovationscontainerne var ikke blevet bestilt fra Renofleks, hvorfor de kom for sent. Vi 
kan ikke slippe for containerne og vi skal betale for dem, uanset om vi har dem eller ej.  
Vi skal selv være bedre til at holde i orden og ”pakke” havecontaineren bedre. 
Er der storskrald du ikke kan komme af med i storskraldscontaineren, kan du evt. prøve at 
få naboen til at hjælpe. 
 



 

 
Der var afgivet 85 stemmer ud af 86 mulige –  
Ja  79 
Nej 5 
Blank 1 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
7. 
Ingen 
 
8. 
Jens blev genvalgt. 
Svend blev genvalgt 
John Vestel have 69 stiller op –  
Søren Christiansen have 181 stiller op, de blev begge valgt 
2 nye suppleanter, da Martin og Jørgen ikke dukkede op og ikke havde leveret en 
fuldmagt. 
Lene Kynde have 102, Flemming Jacobsen have 190 – begge blev valgt 
 
9. 
Birthe Pedersen blev genvalgt 
Revisor suppleant skal til genvalg 
Anett Nielsen blev valgt 
Birgitte Jensen 166, Blev valgt 
 
10. 
Begge blev genvalgt 
Suppleanter – Tom Nielsen have 70,  
Der blev kun valgt en suppleant - Tom Nielsen 
 
11. 
Alle genvalgt 
Jørn Nielsen blev genvalgt 
Birgit have 69 blev valgt 
 
12. 
Jens takkede Kaj, der nu er trådt ud af bestyrelsen, for hans store indsats gennem årene. 
 
Kirsten beder så mindeligt om, at folk ikke ringer til Jens uden for den tid, der er afsat – 
hver mandag mellem 18-19. Med mindre naturligvis, der er tale om en nødsituation. De 
har også brug for et privatliv. 
 
Henning have 91 – ansvaret for kloakkerne, hvor ligger det? 
 
Jens – to kloakker i havebyen. 1 hovedkloak, der ligger uden for haverne (det er 
kommunen). Det interne kloaknet er det os, der skal vedligeholde. Fra huset og ud er det 
os selv, der skal vedligeholde (hver have). 
 
John Hansen 176, åbningstider i butikken? 
 
Jens – der står at købmanden må have åbent mellem kl. 08 – 20 



 

Jens har foreslået, at der i påsken skal være åbent fra kl. 08 – 18.  
 
Bent have 64– det med købmanden er, at der skal være åbent til kl. 19.00.  
 
Jens – foreslår hverdage til kl. 17 og weekends til kl. 19.00. 
 
Flemming have 57 – Købmanden siger, at han skal tale med Jens, før han kan sige noget 
om åbningstider. 
 
Jens har afleveret seddel med ”åbningstider” til købmanden. 
 
Afsluttende bemærkninger – 
Jens takkede de fremmødte medlemmer og ønskede alle en god sommer. 
 
Mødet blev afsluttet kl. 20:50. 
  
 
 
 
 
 
______________ __________________  _______________ 
Sekretær  Dirigent   Formand 
Helene Lütken  Johnny Kressner  Jens Ditmar Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rettet udgave / godkendt 


