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GENERALFORSAMLING 
Haveforeningen Solvangen indbyder sine medlemmer til den årlige generalforsamling.  
Lørdag den 19. marts 2016 klokken 11:00 til 14:00.  
Sted: Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 7, 8230 Åbyhøj.  
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning 
3) Årsregnskab med evt. revisorpåtegning, herunder godkendelse af budget  
4) Indkomne forsalg 
5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer/suppleant 
6) Valg af revisor og suppleanter 
7) Valg til vurderingsudvalg og valg af suppleanter 
8) Valg til festudvalg 
9) Eventuelt – herunder uddeling af præmier.  
 
Ad 4, indkomne forslag) 
A) 
Bestyrelsen stiller forslag om en konsekvens rettelse i vores ordensreglement  
Nuværende tekst: 
Helårsbeboelse er ikke tilladt. Beboelse må kun finde sted fra 1. april til 30 september.  
I perioden fra 1. oktober til 31. marts er det ikke tilladt at opholde sig i haveparcellerne i 
tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00. Overtrædelse kan være opsigelsesgrund. Kredsen er ansvarlig 
for overholdelse af bestemmelsen.  

Ænders til: 
Helårsbeboelse er ikke tilladt. Beboelse må kun finde sted fra sidste lørdag i marts til sidste søndag 
i oktober. I perioden fra sidste søndag i oktober til sidste lørdag i marts er det ikke tilladt at opholde sig i 
haveparcellerne i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00. Overtrædelse kan være opsigelsesgrund. Kredsen er 
ansvarlig for overholdelse af bestemmelsen.  
 
B) 
Bestyrelsen stiller forslag om: 
At underskuddet fra budget 2016 finansieres via Solvangens egenkapital. 
 
Begrundelse: 
Bestyrelsen har i år budgetteret med et underskud på – 93.000 kr. Dette skyldes primært at vi forventer at 
foreningen skal bruge 50.000 - 60.000 kr. på dræn. 
 
C) 
Bestyrelsen stiller forslag om: 
Der indkaldes til arbejdsweekend, hvor skråningen skal ryddes for hyben og køres væk, derudover 
indhenter bestyrelsen tilbud hos gartner om beplantning af flerårig blomsterblanding. 
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Begrundelse: 
Bestyrelsen har indhentet et tilbud fra OK Nygaard, hvor vi får udført alt arbejdet, der afsluttes med en 
såning af flerårig blomsterblanding, tilbuddet koster i alt inkl. moms 29.250,00 kr.   
 
D) 
Bestyrelsen stiller forslag om: 
Der opsættes nye skuer til vores køkkenaffald med lås, hver have får udleveret 2 nøgler, omkostningerne vil 
være i alt inkl. moms 54.250,00 kr. 
Ved godkendelse af forslaget bortfalder muligheden for at haveforeningen kan købe en have, som er 
vedtaget på sidste års generalforsamling. 
 
Begrundelse: 
Vi har stadigvæk kæmpe store problemer med køkkenaffald som stilles ved siden af vores køkkencontainer, 
de andre 4 haveforeninger vil ikke være med i en fælles ordning og vi bliver nød til at gøre noget ved 
problemet som an ansvarlig haveforening, med dette forslag kan vi udelukke at køkkenaffaldet kommer fra 
vores forening og såfremt vi tager andre i at stille affald vil de blive politianmeldt. 
 
E) 
Bestyrelsen stiller forslag om: 
Fra den fælles asfaltvej lægges der 1 stor sten på hver side af indkørslerne til vores havestier, 
stenene skal placeres ca. 1 – 1,5 meter fra indkørslerne og må ikke være til gene for de store 
køretøjer. 
 
Begrundelse: 
Årsagen til forslaget skyldes, at der er en del haver som ikke kan få tømt deres samletanke, men 
modtager en regning for forgæves kørsel. 
Det er heller ikke altid muligt at køre ned af havestierne med trailer, da der er mange som 
parkerer helt ud til havestien, ja endda så de spærrer noget af havestien. 
 
F) 
Lianna have 38, og Elsebeth have 6 stiller forslag om følgende: 
 
Regler for vurdering af havelodder for medlemmer af vurderingsudvalget incl. suppleanter i haveforeningen 
Solvangen 
 
Regler for vurdering af havelod. For medlemmer og suppleanter i vurderingsudvalget i HF. Solvangen. 
Vurderingen foretages af vurderingsudvalg i sidestillet haveforening eller af kredsens vurderingsudvalg. 
Vurderingen må ikke foretages af Haveforeningen Solvangens vurderingsudvalg. 
 
G) 
Lianna have 38, og Elsebeth have 6 stiller forslag om følgende: 
 
Faste datoer for åbning og lukning af vand. 
Med forbehold for frost. 
 
Fast dato for åbning af vandet, samt fast dato for lukning af vandet, af hensyn til medlemmers planlægning. 
Åbning:  Sidste weekend i marts, lørdag. 
Lukning:  Sidste weekend i oktober, søndag. 
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Vigtigheden af fast åbn/luk, er at alle ved akkurat, hvornår åbning/lukning foretages! Dog med forbehold 
for frost. 
 
H) 
Lianna have 38, og Elsebeth have 6 stiller forslag om følgende: 
 
Hæk. Samlet bestilling for fjernelse af gamle hække (tjørn) og bestilling af nye hækplanter. 
 
De havelod der ønsker af få fjernet gamle (tjørne) hække ud til fællesgangen, kan lave en fælles bestilling af 
have m/k Dato:       , depositum skal svare til omkostninger pr. meter og betales. forud Afh. af indhentet 
købspris til fastlagt dato ex. 1. oktober. 
Depositum forslag for fjernelse af gammel Tjørn: Afhængig af aktuelt tilbud fra gartner. 
 
Ad 5, Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer/suppleanter 
Formand og 2 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.  
Vores formand Thea Weis fra have 46, genopstiller.  
Bestyrelsesmedlem Flemming Jensen fra have 103 genopstiller.  
Bestyrelsesmedlem Jeppe Rørsgaard fra have 49 genopstiller 
Bestyrelsessuppleant Ida Bjørn fra have 125A genopstiller 
 
Ad 6, Valg af revisor og suppleanter) 
Vores revisor Birgit Pedersen fra have 76 genopstiller.  
Frede Kristensen fra have 14 er ikke på valg.  
Hvert år skal vi vælge revisorsuppleanter. Sidste år valgte vi:   
1. Ditlev Nielsen have 74 genopstiller. 
2. Malling Nygaard have 64 genopstiller ikke. 
 
Ad 7) Et medlem af vurderingsudvalget er på valg.   
Uffe Petersen fra have 42 genopstiller. 
  
Der skal yderligere vælges to suppleanter.  
1. suppleant Mette Kjærsgaard, have 46 genopstiller. 
2. suppleant Rasmus Salling, have 87 genopstiller ikke. 
 
Ad 8) Valg til festudvalg 
Der skal vælges op til 5 personer 
 
 
Vi glæder os til at se dig/jer.  
Vel mødt til generalforsamling 2016 og en ny sæson i haverne. 
  
Husk vi åbner for vandet i haveforeningen den 26. marts 2016, hvis vejret tillader det. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Haveforeningen Solvangen 
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Referat af Generalforsamling i Haveforeningen Solvangen,  
lørdag, d. 19. marts 2016.03.19 

1. Valg af dirigent 
Jørgen Laursen 
 

2. Stemmeudvalg 
Eva, Cecillia, Anita 
 

3. Beretning. 
Thea fremlagde bestyrelsens beretning. 
Beretningen er godkendt med få kommentarer, Ditlev bad bestyrelsen om at fortsætte 
samarbejdet med de andre haveforeninger i en positiv ånd. 
 

4. Årsregnskab, herunder godkendelse af budget 
Have 52 foreslår, at vi overvejer at hæve havelejen bl. a. med baggrund i de mange udgifter til dræn 
Regnskab er godkendt og budgettet er vedtaget. 
Dermed bortfalder bestyrelsens forslag 4.b, da det er besluttet i budgetgodkendelsen. 
 

5. Indkomne forslag 
4.a 
Bestyrelsen stiller forslag om konsekvensrettelse i vores ordensreglement. 
Det blev enstemmigt vedtaget. 
 
4.b 
Bestyrelsen stiller forslag om. at underskuddet fra budget 2016 finansieres via Solvangens 
egenkapital 
Frafaldet, de det er vedtaget i budgettet. 
 
4.c 
Bestyrelsen stiller forslag om, at der indkaldes til en arbejdsweekend til rydning af skråningen. 
Bestyrelsen lavede et ændringsforslag, så beplantning af flerårig blomsterblanding bortfalder. 
 
Det blev vedtaget at indkalde en arbejdsweekend, og at  
ændringsforslaget blev vedtaget. 
 
4.d  
Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye skure til køkkenaffald. 
Forslaget blev forkastet med stort flertal. 
 
4.e 
Bestyrelsen stiller forslag om, at der lægges 1 stor sten på hver side af indkørslerne til havestierne. 
Vedtaget med stort flertal. 
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4.f 
Lianna, have 38 og Elsebeth, have 6 stiller forslag om, at ved salg af haver tilhørende medlemmer af 
vurderingsudvalget og suppleanter til vurderingsudvalget, skal vurderingen foretages af 
vurderingsudvalg i sidestillet haveforening eller af kredsens vurderingsudvalg.  
Vurderingen må ikke foretages af Haveforeningen Solvangens vurderingsudvalg. 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 
 
4.g 
Lianna, have 38 og Elsebeth, have 6 stiller forslag om faste datoer for lukning af vand. 
De trak forslaget. 
 
4.h 
De trak forslaget 
 
 

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer/suppleanter. 
Formand: Thea. 
Bestyrelsesmedlem: Flemming Jensen 
Bestyrelsesmedlem: Jeppe Rørsgaard 
1. suppleant: Ida Bjørn 
 

7. Valg af revisor og suppleanter. 
Revisor: Birgit Pedersen 
1. suppleant: Ditlev Nielsen 
2. suppleant: Malling Nygaard 

 
8. Valg af et medlem til vurderingsudvalg: 

Udvalgsmedlem: Uffe Petersen 
1. suppleant: Mette Kjærsgaard 
2. suppleant: Kirsten Thesbjerg 

 
9. Festudvalg 

1. Karin, have 124 
2. Leif, have 39 
3. Vera, have 119 
4. Henriette, have 18 
5. Cecilie, have 47 
 

 
10. Evt. 

Der blev uddelt havepræmier 

 


