
Referat af ordinær generalforsamling i haveforeningen  

Onsdag d. 30. nov 2016 

DAGSORDEN 

1. Velkomst 
2. Valg af referent 
3. Forslag og valg af dirigent  
4. Fastsættelse af om generalforsamlingen er lovligt indkaldt,  og dermed beslutningsdygtig. 
5. Valg af stemmetællere 
6. Formandens beretning 
7. Godkendelse af formandens beretning 
8. Fremlæggelse af regnskab for 2016 samt budget for 2017 
9. Godkendelse af regnskab 
10. Valg af revisor for året 2017 

 
11. Indkomne forslag fra bestyrelse 

- A)  Fremlæggelse af arbejdsplan for vedtægtsændring, samt præsentation af 
arbejdsgruppe. 

- B) Mail- og postforsendelse til foreningens medlemmer vedr. generalforsamling m.v. 
- C) Evaluering af vagthundeordning 
- D) Næstformandsposten afskaffes 
-  

12. Indkomne forslag fra foreningens medlemmer: 
- A) Åbning i hæk og p. pladser i haverne. Anne have 36 og Selma have 37 
- B) At vi får et godt lag perlesten på, mod hækken mod skoven og kirkegården. Anne 

have 36 
- C) At vi får en aftale med Sorø kommune om en fælles renovationscontainer. Anne 

have 36 
- D) At generalforsamlingen holdes om eftermiddagen i weekenderne og sidst i sep. 

Anne have 36 
- E) En drøftelse af og fastsættelse af næste års havekontingent. Anne Lise have 130 Stig 

have 47 
- F) ”Forman Næstformand og Kasserere vælges af Generalforsamlingen” Peer have 94 
- G) ”indførelse af maksimum for udefrakommende på 25% (ikke Bosiddende i Sorø 

Kommune)Peer have 94 
- H) Afskaffelse af fuldmagter Peer have 94 
- I) ”opstilling til Bestyrelsen kan mand kun efter 2 år og Skal værre bosiddende i DK.” 

Peer have 94 
- J) 2 fra bestyrelsen ved havesalg/kontraktskrivning Peer have 94 

 
13. Valg til bestyrelse for Haveforeningen november 2016 til november 2018. Følgende ønsker  

genvalg 

 



Side 2 

- Nanna Strand have nr. 113 
- Søren Helqvist have nr. 58 
- Majbrit Sultana have nr. 30 
-  

14. Præsentation af de opstillede bestyrelseskandidater: 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 
suppleant. 

15. Valg og fremvisning af valgresultat 
16. Evt. 

 

Ad 1:  Ove byder velkommen 

Ad 2:  Marianne Klattrup 

Ad 3: Søren Sundby 

Ad 4: Vedtaget 

Ad 5: Gitte have 14, Susanne have 134 og Lene have 31 

Ad 6: Bestyrelsen har brugt meget tid på at opdatere hjemmeside, adresse- og mail-lister, samt at 
få konstrueret et regnskab. 

De vil gerne forenkle vedtægterne, og vil derfor gerne have nedsat et udvalg, der kan arbejde 
videre med dette (se pkt . 11 a). 

Foreningen har fået ny adresse:  MØLLEDIGEVEJ. Fremover bruger hver enkel haveejer denne 
adresse, samt sit husnummer, som skal være synligt. Peer Andersen fortæller, at adressen er 
fremkommet på baggrund af foreningens beliggenhed ved Møllediget. 

Arbejdsdagen i efteråret var en succes. Det vil man forsætte med, og gerne flere. 

I 2017 har foreningen 75 års jubilæum, hvilket man gerne vil fejre. Gode ideer til dagen, gives til 
bestyrelsen, som vil arbejde videre med planlægning og indhold til dagen. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med, at huse til salg, bliver opsat med foto på hjemmesiden. 

Bestyrelsen vil se på forbedringer af haver, ved at lave dræn. Man vil starte med de haver der er 
hårdest ramt, og gerne et par haver om året, alt efter hvad der er økonomi til. 

Bestyrelsen har drøftet og tænkt over: ”Hvordan vil fremtiden se ud”?  Nye beboere i haverne, vil 
fremover betyde, at der vil komme pres på, at der skal ske nye tiltag……… 

Bestyrelsen vil lave en vedligeholdelsesplan. 

Bestyrelsen arbejder på en større åbenhed, så alle informationer og referater kan ses på 
hjemmesiden, samt i den store ophængs-kasse på havegang 2. 



Side 3 

Ad 7: Godkendt. 

Ad 8: Revisor Christian Fuglsbjerg har fremlagt regnskabet. Der har fra flere sider været 
utilfredshed med udgiften på 12000 kr. til hund. Der blev stillet spørgsmålstegn til fri haveleje for 
bestyrelsesmedlemmer. Det bliver oplyst, at udgiften har været med i regnskabet de senere år. 
Småanskaffelser på 8361 kr. er indkøb af 2 computere, som den nye bestyrelse  er i besiddelse af. 

Kurt have 115 foreslår, at der bliver afsat penge til sociale arrangementer, f.eks 10.000 kr. 

Susanne have 134 foreslår, at der afsættes penge til jubilæet. 

Ad 9: Godkendt 

Ad 10: Revisor Christian Fuglsbjerg er blevet valgt. 

Ad 11: 

 A) Arbejdsgruppen for revidering af vedtægtsændring er: 

Ove have 21, Michael have 7, Leif have 74, Marianne have 125, Anne have 95 

B) Det er blevet besluttet, at de haveejere der ikke har en mail-adresse, opsætter en postkasse ved 
deres have. Her vil de fremover få deres post fra foreningen. 

Bestyrelsen vil arbejde videre på at få et mail-system der virker bedre.  

C) Vagthundeordningen er nedlagt af politiet, da der ikke har været de obligatoriske godkendelser. 

D) Tages med til arbejdet med vedtægter. 

Ad 12: A) Tages med til arbejdet med vedtæger. 

B) Bestyrelsen tager det med i budgettet for 2017. 

C) Bestyrelsen undersøger dette. 

D) Det er besluttet at generalforsamling fremover vil blive afholdt i september, og stadig på en 
hverdag. (Dette er en vedtægtsændring). 

E) Er drøftet på et tidligere punkt. Dette arbejder bestyrelsen videre med, i forhold til andre 
forslag. Indtil andet er besluttet, er den årlige haveleje uændret 1500 kr. 

Pkt.: F + G + H + I + J er ikke vedtaget. 

Ad 13 + 14 + 15: Nanna, Søren og Majbrit er blevet genvalgt. Michael have 7 er valgt som 
suppleant. 

Alle udtrykker stor tilfredshed med den nye bestyrelse, at der er kommet ro i haveforeningen. og 
at der i højere grad, bliver taget beslutninger til gavn for haveejerne.  



 

Side 4 

Ad 16: Peer have 94 forslår at nye haveejere sender deres mail-adresse til Fægangskolonien, så får 
man den rigtige mail-adresse. 

Der var en drøftelse af El-tilslutning og kloakering. 

Merete have 92 forslår arbejdsgruppe i forhold til jubilæet næste år. 

Jonas have 36 opfordrer til, at der holdes en god tone på facebook. 

 

55 fremmødte haveejere, heraf 48 stemmeberettiget. 

 

 

  

 

 

 


