
 

Referat fra generalforsamling d. 15. marts 2015 
 
Indkaldelsen blev godkendt, da den var sendt ud rettidigt: 
Antal have repræsenteret: 53 
 

1. Bistad damen fortalte om Bistadsprojektet – der blev taget et stemningsbillede af om 
folk har lyst til, at foreningen indgår i projektet eller om man skal lade det være op til 
folk, at komme med på det. Der var stor opbakning til, at haveforeningen deltager på 
foreningsniveau, så det er noget bestyrelsen vil arbejde videre med. 

2. Valg af dirigent – Lars 
3. Valg af referent - Jazmin Cullen 
4. Årsberetning – der blev fortalt lidt om året, der er gået, og årsberetningen blev 

godkendt. 
5. Godkendelse af regnskab: Hans informerer om regnskabet, og der er et overskud på 

148.166 kr.  
a) Rottebekæmpelse – den er gratis i Aarhus Kommune, hvorfor skal vi betale den? 

Svar: Man kan ikke som forening (kun som borger) få gratis rottebekæmpelse. 
Nu har vi en rotteordning – men hvis én have har særlige problemer, så kan den 
have få hjælp. 

b) Differencen på 3000 kr.  i ydelse på lån? 
Svar: Vi betaler 14.000 af på lånet hver måned, enten skal der laves en aftale 
med banken om at vi betaler hvad vi gør – ellers skal den enkeltes lån sættes op. 
Marianne (bogholder) foreslår at man sætter den op. Christine foreslår, at vi 
holder på penge fra solgte haver, så vi kan lave en ”stabil” mdr. afdrag.  

c) Difference på indtægt og udgifter på vand?  
Svar: Vi betaler vand a’conto – så hvis vi et år betaler meget, så betaler man 
mindre et andet år, så det er forskydninger fra forrige år. 

d) Kan man få et bevis på, at man har betalt sit lån?  
Svar: Det kan man godt, men man kan også selv printe sine indbetalinger fra 
banken. 

e) Regnskabet er godkendt 
6. Forslag stillet af Christine, have 42 – om at have høns i egen matrikel med hønsegård og 
lukkes inde + hønsegård er sikret mod rotter: 
                    a)  Forslaget er ikke vedtaget 
7. Forslag stillet af Mogens, have 103 – om fri hækkehøjde: 
                    a)  Forslaget er ikke vedtaget 
8. Forslag stillet af Rikke, have 81 – hvis ikke man deltager i arbejdsdagene så betaler man et 
gebyr på 100 kr., men kan slippe for at betale gebyret hvis man husker at melde sig fra: 
                    a)   Forslaget blev trukket tilbage 
9. Forslag stillet af Lena, have 83 og Annette, have 95 – Pinseloppemarked flyttes til 
Sigøjnerpladsen: 

a)    Forslaget er trukket, men lever i alle bedste velgående, hvor der laves en 
arbejdsgruppe, der vil stå for at promovere loppemarked på Sigøjnerpladsen. 

10. Forslag stillet af Jazmin, have 48A – Der gives tilladelse til, at man installerer brændeovne: 
                    a)  Forslaget blev trukket tilbage. Der må ikke brændes haveaffald af. 



11. Forslaget stillet af Jazmin, have 48A -  Foreningen køber en hel ko gennem Natur- og 
kogræsserforening 
                   a)  Forslaget blev ikke vedtaget 
12. Forslag til budget for 2015 stillet af bestyrelsen: 

a)  Man kunne forestille sig, at man kan lave brugerbetaling for at komme med til 
sommerfest. Det forslås at der sker en budgetændring fra 45.000 til 30.000 kr. til 
sommerfesten. Budgetforslag er vedtaget, og posten, der hedder arrangementer 
ændres fra 65.000 til 50.000 kr. 

                  b)  Skulle der ikke stå 2 x 32.804 skat-besparelse hvert år, fordi det var en    
 nedsættelse fra 100.000 ned til ca. 70.000?  

Svar: Nej, dette skulle der ikke. 
                  c)   Præmiefest – der forslås, at man melder sig ud af præmiefesten, fordi det er 
 meget få, der får glæde af de 10.000 (anslået) som bruges på præmiefesten, og så 
 er der mere til andre arrangementer: 
 Forslaget blev vedtaget, og foreningen betaler dermed ikke for præmiefest.  
                d)  Det foreslås, at 13.000 til toiletter ikke vedtages.  

Forslaget blev nedstemt. 
13. Valg af formand – Der er to, som stillede op til formandsposten. Nuværende formand Rene, 
have 40, stillede op igen, og så stillede Hans, have 126 (fratrædende kassér) op: 
                a)   Hans: 75 stemmer,  Rene: 11 stemmer. Hans, have 126 er nu stemt ind som    
 foreningens formand for en periode af 2 år. 
14. Valg af kassér: Der peges på Marianne som kassér, og hun vil gerne være kassér. Hun 
peger på, at der bruges meget tid på budgettet, som ikke altid er relevant. 
               a)  Marianne er stemt ind som kassér for en periode af 1 år. 
15. Frank trækker sig, og der skal stemmes en for en periode af 1 år, og der skal stemmes en 
ind for en periode af 2 år, da Fritzes periode udløber: 
 2 år: Fritze, have 84 
 1 år: Rikke, 81 
16. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
 1. Juan som anden suppleant, for periode af 1 år 
 2. Jette som første suppleant, for periode af 1 år 
17. Valg af revisor. Tine have 123 stiller op som revisor, 
 1. Tine er valgt for en periode af 2 år 
18. Valg af revisorsuppleant: 
 1. Amdi er genvalgt 
19. Der skal vælges en til vurderingsudvalget for en periode af 2 år: 
 1. Tommy genvælges for en periode af 2 år 
20. Valg af suppleanter til vurderingsudvalget: 
 1. Annette, have 96 genvælges som suppleant 
21. Nyt fra Kloakudvalg: 
 Christine, Rene, Hans, Frank og Lone udgør Kloakudvalget. 
Når man skal lave rørledninger nede i jorden, så skal man vide hvordan jorden er. Der er 
pumper som er dyre, hvis ikke man får installeret gravation/fald. Christine har indhentet 
oplysninger om hvordan vi kan gøre det, og der kan installeres gravitationen/fald. Der er et 
ingeniørfirma som skal lave en projektering af hvad/hvordan/hvornår kloakeringen skal 
foregå. Måske kan tingene gøres billigere. De ved ikke hvor meget der skal betales. Der er 
stadig mange uafklarede spørgsmål. 



Rene indhentede et forslag tidligere, og det kostede ikke noget.  Christine fortæller, at Renes 
forslag var en lidt løsere skitse, der omhandlede pumpeløsninger. 
22. Skraldesituationen: 
 Der laves diskussionsgrupper, som alle skal komme med forslag til hvordan 
 problemet løses: 

a) Klare regler om hvad der skal smides ud. (men de ligger klart) 
b) Der skal udarbejdes et flot skilt – med regler om hvad man må kaste. 
c) Videoovervågning 
d) Der skal være mere information fra bestyrelsen, der sender info ud. 
e) Vi skal hjælpe hinanden med at holde øje med det. 
f) Der skal laves professionelle skilte. 
g) Det vil være en god ide, at vi afskaffer at der overhovedet lægges affald. AT det 

stoppes. 
Bestyrelsen arbejder videre med ovenstående problematik. 

23. Eventuelt: 
 1. Der skal passes på med skraldeposer omkring skraldecontainerne. 
 2. Man skal huske, at man har naboer, når man hører musik. 

3. Lars fortæller, at han hvert år holder musik/koncert i sin have. Det koster 100 
kr. at deltage og alle må være med. 
4. Der er et par meget aggressive hankatte i foreningen, og det anbefales at de 
bliver kastreret og øremærket. 
 
 
 
Bestyrelsen vil gerne takke for et super godt møde, og en god fred og orden! 
 
Vi ses i vores skønne forening og husk standerhejsning d. 1. april kl. 16:00  

 
             
 
 


