
GENERALFORSAMLING
Haveforeningen Solvangen indbyder sine medlemmer til den årlige generalforsamling. 
Lørdag den 24. marts 2018 klokken 11:00 til 14:00. 
Sted: Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 7, 8230 Åbyhøj. 

Til generalforsamlingen var der i alt 61 fremmødte haver.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Johnny Eriksen fra Aarhus Kredsen. Johnny blev valgt

Referent: Birthe have 30

Stemmeudvalg: Ditlev have 74, Malling have 64 og Kim Lassen have 70

Indkaldelsen er udsendt rettidigt

Det blev forslået, at pkt. 9., valgt af vandmand slettes, hvilket blev godkendt

Herefter blev dagsordenen vedtaget

Vedr. forretningsorden: Det er dirigenten, der beslutter, hvor længe medlemmerne taler. 

2) Beretning

Formanden afholdt bestyrelsens beretning. 

Frank gjorde opmærksom på, at man bør tænke sig om, inden man foretager større ændringer i sin have, fx 
planter træer. Desuden bør man ikke regulere terrænet. 

Sylvester (marketenderen) redegjorde for, hvorfor der er tilmeldt anden virksomhed end marketenderi i 
hans kolonihave.

Der blev stillet spørgsmål vedrørende økonomi i forbindelse med salg af have 49.

Forslag og henstillinger til den nye bestyrelse, tages ud af beretningen.

Spørgsmål vedrørende kloakering henvises til den ekstraordinære generalforsamling om emnet.

Tidspunkt for vandlukning tages ud af beretningen, da det er den kommende bestyrelse, der beslutter, 
hvornår vandet skal lukkes.
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Beretningen blev godkendt. 

3) Årsregnskab med evt. revisorpåtegning, herunder godkendelse af budget 

Kassereren redegjorde for foreningens regnskab.

Birgitte have 101. Spørgsmål vedr. udgifter til vedligehold

Dirigenten påpegede, at spørgsmål til regnskab i 2016 ikke hører under punktet. 

Birthe have 30 redegjorde for, hvorfor hun har valgt ikke at underskrive regnskabet som medlem af 
bestyrelsen.

Jesper have 3. mente ikke, at det var noget problem, at der manglede kvitteringer.

Lone have 92. Påpegede, at det er muligt at få kvitteringer fra firmaer.

Lianna have 38. Synes, at det var en stor stigning på indkøb af telefoner, internet m.v.

Lene have 13. Spørgsmål vedrørende tilbagebetaling (henvisning til revisorernes påtegning)

Lianna have 38. Spurgte, hvad er konsekvenserne af, at Birthe ikke har underskrevet. 

Johnny (dirigent): Det får ingen konsekvenser, at Birthe ikke har underskrevet regnskabet.

Birgit (revisor) opfordrede til, at man stemte ja til regnskabet. 

Jeannie (kasserer). Redegjorde for, at der tidligere altid har været kvitteringer på udlæg.  Desuden nævnte 
hun  også, at bestyrelsen ikke kan være ansvarlig for, at nogen ikke afleverer kvitteringer i forbindelse med 
udlæg.

Jesper have 3. Foreslog den kommende bestyrelse ikke overfører penge til indkøb.

Regnskabet blev godkendt.

Budget 2018

Sylvester ville gerne vide, hvorvidt der altid er underskud på årsregnskab, hvorved opsparingen hvert år 
bliver mindre.

Jeannie foreslog, at den kommende bestyrelse stiller forslag om en forhøjelse af havelejen.

Johnny (dirigent) oplyste, at Aarhus Kommune har lavet en regnefejl, hvilket vil komme haveforeningen til 
gode. 
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Ad 4, indkomne forslag)
A)
Bestyrelsen stiller forslag vedr. Præmierfest:

Eva. have 114 spurgte: Hvad er kriterierne for tildeling af præmier? Hun mente desuden ikke, at haver 
skulle præmieres.

Thea redegjorde for, at det er Kolonihaveforeningen havekonsulent, der anbefaler hvem, der skal have 
præmier.

Vera have 119 gav udtryk for, at man hylder mangfoldigheden. Lad haverne være, som de er.

Forslaget blev vedtaget

B)
Bestyrelsen stiller forslag vedr. vurderingsudvalg:

Frank redegjorde for praksis i vurderingsudvalget i dag. 

Sylvester (medlem af vurderingsudvalget) fremførte, at det kan være et praktisk problem at skulle indkalde 
suppleanter. 

Frank afviste Sylvesters argumenter.

Jesper have 3 mente, at vurderingsudvalget selv kan vurdere, hvem der skal med til vurderinger. 

Jeannie argumenterede for, at det var nødvendigt, at suppleanter kan træde ind og har erfaring med 
vurdering. 

Ditlev: Ønskede at stille et ændringsforslag, hvor ordlyden ændres til :

Vurderingsudvalget bestræber sig på at invitere suppleanter med til de enkelte vurderinger. 

Forslaget blev vedtaget. 

C)
Have 118 stiller forslag vedr. regnskab:

Ditlev. Foreslog, at forslaget udskydes til efter valg af kasserer. 

Dirigenten påpegede, at foreningen jf. vedtægterne skal have valgt en kasserer. 

Jeannie redegjorde for, hvorfor hun havde stillet forslaget. 

Lianna have 38. Ville gerne vide, hvori arbejdet som kasserer består.

Camilla have 2. Ville ikke afvise af stille op til posten som kasserer.

Dirigenten valgte at udsætte afstemning om forslaget til efter valg af kasserer. 
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Der blev valgt en kasserer, og forslaget blev trukket.

Ad 5, Behandling af have 62

Frank redegjorde for, hvorfor udvalget ikke var kommet med et forslag vedrørende have 62, herunder at vi 
har fået fælles køkkencontainere med de 3 andre haveforeninger. Udvalget foreslår af haven sælges.

Der er lavet en byggeansøgning på have 62, men der mangler en ibrugtagningsattest. Byggeansøgningen er 
desværre bortkommet. Kredsen vil vende tilbage. 

Johnny lovede som næstformand i Kredsen at undersøge sagen. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Ad 6, Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer/suppleanter
Ordinært valg af Formand og 2 bestyrelsesmedlem som er på valg i lige år. 

Bestyrelsesmedlem vakant 

Bestyrelsesmedlem Birthe Hald fra have 31 genopstiller ikke.

Næstformand Frank Wegner have 60 og Kasserer Jeannie Vogt have 118 trækker sig fra bestyrelsen.

Bestyrelsessuppleant Hanne Rasmussen fra have 106 genopstiller. 

Formand Thea Weis fra have 46 genopstiller ikke.

Valg af ny formand: 
Sylvester have 115 vil gerne påtage sig opgaven, men gjorde opmærksom på, at han ønsker en anden linje 
mht. overholdelse af foreningens regler. 

Thea redegjorde for formandens arbejde i bestyrelsen. 

Sylvester er bortrejst i en periode i sommer, hvilket affødte nogle spørgsmål vedrørende Sylvesters 
opstilling til posten som formand for bestyrelsen.

Rasmus have 34 oplyste, at han agter at stille op til bestyrelsen, gerne som næstformand, og vil kunne 
træde til, når Sylvester er bortrejst. 

Sylvester blev valgt for en periode for 2 år

Jeannie trækker sig fra bestyrelsen. Valg af ny kasserer

Jeannie redegjorde for kassererens opgaver.

Camilla have 2 blev valgt til kasserer for 1 år. 

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
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Rasmus have 34

Kirsten have 115 a. 

Bente Clausen have 105, valgt for 1 år

Valg til suppleant til bestyrelsen

Hanne Rasmussen have 106

Ad 7, Valg af revisor og suppleanter)
Revisor:
Birgit Pedersen fra have 76 genopstiller. 

Birgit er genvalgt som revisor

Revisorsuppleanter:  
1. Ditlev Nielsen have 74 genopstiller. Genvalgt 

2. Kim Lassen have 70 genopstiller. Genvalgt

Ad 8) Valg af 1 medlemmer til vurderingsudvalget.  

Uffe Pedersen fra have 42 genopstiller. 

Da Sylvester og Kirsten er valgt ind i den nye bestyrelse, trækker de sig fra vurderingsudvalget.

Troels have 23 opstiller til vurderingsudvalget. Troels blev valgt 

Der skal yderligere vælges to suppleanter. 

1. Suppleant Elsebeth Brandi genopstiller ikke. 

Birgit have 76 samt Christina Kirk have 21 opstiller til posterne som suppleanter – og blev valgt. 

Ad 9, Valg af vandansvarlige. 
Opgaven består af at sørge for at haveforeningens vand bliver åbnet senest ved sæsonstart og lukkes den 
sidste søndag i oktober samt en der kan stå for reparationer.

Punktet blev slettet

Uddeling af havepræmier:
Tine have 10
Finn have 84
Birgit have 76

Ad 10) Eventuelt.  
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Frank: Som vejret ser ud, bliver der ikke åbent for vandet i morgen, han opfordrede folk til at lukke for 
deres vandhaner. 

Mike have 9. Spurgte ind til vores vagt, og informerede om, at der sælges stoffer mv. på vendepladsen på 
første havegang. Han spurgte derfor ind til, hvorvidt vagten kommer på første havegang. Han ville gerne 
have ført til protokol, at der er et problem, som der skal tages hånd om. 

Frank nævnte problemet med parkerede biler ude fra byen. Thea orienterede i den forbindelse om, 
hvordan man i Birkeparken har hyret p-vagt kvit og frit. Hun opfordrede derfor den nye bestyrelse til tage 
kontakt med de tre andre haveforeninger omkring problemet.

Birthe have 31 opfordrede den nye bestyrelse i at investere i et regnskabsprogram til den nye kasserer

Susanne have 14 mente ikke, at det var så enkelt blot at hyre et p-vagtselskab.
 
Ditte have 35 opfordrede til, at flere havemedlemmer deltager opgaver i haveforeningen. 

Sylvester have 115 vil som kommende formand for foreningen gøre det lettere at komme i personlig 
kontakt med formanden og resten af bestyrelsen. 

Der blev spurgt ind til vores vandsystem og udskiftning af rør i forbindelse med kloakering. Flemming  
kunne fortælle, at der ikke vil være nogen gevinst ved udskiftning af vandrør i forbindelse med kloakering, 
da kloakrørene vil blive ”skudt ind”.
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