
 

Fægangskolonien Generealforsamling  
Torsdag d. 30. sept. 2021 kl. 18.30-22.00 

Værkerne lokale 117, Frederiksvej Sorø 

Mølledigevej, Sorø 
 

faegangskolonien@gmail.com 

          
Referat: 
1. Velkomst. Merete 
2. Valg af referent. Ida have 88 

3. Forslag til dirigent og valg af dirigent  
Anne-Marie have 123 vælges som referent og takker for valget.   
 
4. Fastsættelse af lovlig indkaldt og beslutningsdygtig generalforsamling.  

GF er varslet, lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  
42 Stemmeberettigede. Heraf 38 i salen og 8 fuldmagter 
 

5. Valg af stemmetællere: Susanne have 134 og Lærke have 37 

6. Bestyrelsens beretning. v/ Merete 

7. Godkendelse af beretning. Formandens beretning, blev godkendt efter et par 

spørgsmål fra salen om hæk og træfældning. 

8. Forslag til kommende budget. Skal vi beholde have 1 med henblik på 
udslagskumme?  

Debat i salen. Forslaget blev herefter vedtaget med 32 stemmer for.  

Arbejdsgruppe (Ib have 2 og Ann-Lise have 130) er nedsat med henblik på at igangsætte 1. 
del af projektet som er kloak tilslutning og lave 2-3 forslag med økonomi og 
tidshorisont for færdiggørelse. Dette fremlægges på GF slut februar 2022.  

 
9. Fremlæggelse af haveforeningens årsregnskab for 2020/21. V/Christian Fuglsbjerg 

Dansk Revision 

10. Godkendelse af årsregnskab 2020/21. Regnskabet blev godkendt. 

11. Fremlæggelse af budget for 2021/22 v/ foreningens revisor. 

12. Fastsættelse af næste års haveleje. Uændret haveleje er fastsat. 

13. Godkendelse af budget for 2021/22. Budgettet godkendt. 

14. Valg af revisor for 2021/22. Christian Fuglsbjerg, Dansk Revision genvalgt. 

15. Bestyrelsens forslag til ordensreglerne: 

  A. Havegangene mod Fægangen er lukket (aflåst) for motortrafik i perioden fra 1. 
november til 15. marts. Medlemmer der har nødvendigt ærinde i haven med bil eller 
lign. i nævnte periode, kan få adgang ved henvendelse til bestyrelsen. Forslaget er 
vedtaget. 



 

 
 B. Det er tilladt at opsætte trådhegn (dyrehegn eller rionet) i hæk i skel, ud mod 

foreningens havegang. Hegnet må dog maksimalt være den samme som hækkens højde, 
dvs. 160 cm og skal være integreret i/af hækken. Forslaget er vedtaget. 

 
Orientering fra nedsatte arbejdsgrupper 
Vedr. huspriser: Orientering v/ Michael Torp: Det vil kun være muligt at fastsatte rammer 

for prisniveauet, hvis foreningen enten får fastsat regler for dette i egne vedtægter eller hvis 

vi bliver medlem af Danmarks kolonihaveforbund. Der var ikke stemning for at foreningen 

skal blive medlem af kolonihaveforbundet.  

Vedr. pil og birketræ i foreningen: v/ Leif Halse: Arbejdsgruppen vil arbejde videre med 
kortlægning af de træer, der kan true foreningens drænsystem og med fokus på nødvendig 
fældning eller fjernelse af disse træer. 
 
Trafikken på Fægangen: v/ Ib og Merete: Vedrørende trafikken på Fægangen blev der 

opfordret til forsigtig kørsel på grund af mange ”bløde” trafikanter: cyklister, børn, unge og 

ældre. Man venter på en tilbagemelding fra kommunen med politisk udspil. 

 
16. Bestyrelsens forslag til vedtægterne og økonomisk procedure: 
Regnskabsåret flyttes til at følge kalenderåret 1/1 til 31/12. Næste GF afvikles som en følge 

af dette i februar 2022. 
 

17. Indkomne forslag fra medlemmerne:  

Peer have 94: Forslaget er faldet da forslagsstiller ikke var til stede i salen. 
At generalforsamling 2021 optages på lydfil.  

 
Lisa Kahn Have 33 og Peer have 94: Forslaget er faldet da forslagsstillere ikke var til stede i 
salen. 
Øge den byggeprocent som vi har lov til at bygge på vores kolonihavegrunde fra 10% til 15%.  
 
Ulrik have 61: Forslaget er faldet da forslagsstiller ikke var til stede i salen 
Forslag om dispensation for havelodslejere med hæk ud mod kirkegårdsgangen - disse 

hække må gerne være 180cm høje, mens hække ud imod fællesgangene, stadig skal 
overholde de fælles regler om 160 cm!  

 

Michael have 39: 

Fælleshegning af havekoloni mod dyrevildt. Forslaget blev forkastet ved afstemning. 

 

 

Pia og René have 11: 



 

Kan man fra 1/9 få lov at vande i tidsrummet 18-20? Forslaget er vedtaget med en ændring 

om at vanding er tilladt i hele havesæsonen i tidsrummet kl. 18-20. 

 

Anne Larsen Have 36: Forslagene er faldet da forslagsstiller ikke var til stede i salen 
 

• At foreningens adresser bliver opdateret på Google Maps. 

• At åbning fra haven og mod havegang tillades, som da havelejer overtog haven, 
eksempelvis 6 meter.  

 

• At lejere af hjørnegrunde fritages for lugning af øvrige fællesarealer. 
 

• At låger mod Fægangen lukkes, når passeres mellem kl. 17 og kl. 8, i havesæsonen. 
Øvrige del af året som nu, hver gang lågen passeres. 

 

18.       Valg til bestyrelsen. 
3 medlemmer skal vælges til bestyrelsen for 2 år (feb. 2023 ændret dato for GF) 

Følgende ønsker genvalg:  Ib Skovlykke have 2, Anne Marie Judson have 123,  

Følgende ønsker ikke genvalg: Karin Kjeldal 

Følgende ønsker at opstille til valg:    Ingen havelejere ønskede at stille op.                             

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år: 

Merete Kleist, have 92, Peer Andersen have 94, Leif Halse have 74 og 
 Hanne Vadgård have 116. 
 
19. Præsentation af de opstillede bestyrelseskandidater.  

20. Valg og fremvisning af valgresultat.  Anne-Marie have 123 og Ib have 2 vælges ved 
applaus 

21.       Valg af 1-3 suppleant.  Ida have 88 stiller sig til rådighed som suppleant. 

 

22.       Evt.  

 

 

 


