
Haveforeningen Solvangen 
generalforsamling d. 30. marts 2019 
 

Agenda:  

Ditlev, have 74, mener, at punkt 6 i forretningsordenen skal fungere som vejledende, da længden af 

taletid må afhænge af relevans.  

1) Valg af dirigent  

Dirigent valgt.  

Dagsorden er udsendt rettidigt.  

2) Formandsberetning , Sylvester Warming, have 115 C 

Velkommen til nye haveejere.  

Vi er 68 repræsenterede haver i dag.  

Præsentation af bestyrelsen  

Bestyrelsen har et godt samarbejde, kan diskutere uenigheder i rar tone og hyggelig atmosfære – 

bestyrelsesmøderne er gode.  

Der var en tung start, da hele den tidligere bestyrelse blev skiftet ud – det gav nogle fodfejl – tak til dem 

fra den tidligere bestyrelse for hjælp.  

Sylvester afskaffede formandstelefonen og bruger privattelefon – henstiller folk til at ringe mellem 16-

18.  

Bestyrelsen har droppet de 6 mobiltelefonabonnementer, der var.  

Hækklipningen på P-pladsen er overddraget til Mike, have 9.  

Fået et godt samarbejde med de tre andre foreningener.  

Sammen med de andre foreninger er vi blevet enige om at oprette affaldsbåde ved p-pladsen – der 

kommer et særskilt område til storskrald (der skal stadig bestilles storskrald) – så kan udgifter til 

blandede containere mindskes.  

Der er påbegyndt digitalisering af systemet med haverne – det vil gøre det nemmere i fremtiden.  

Hvis man vil sælge, så står proceduren for havesalg på hjemmesiden – der er bl.a. fastlagt 5 dage for 

havesalg. Man kan stadig henvende sig personligt til Sylvester, hvis man ikke er god til internettet. 

Solstrålen kommer på mail – det har mange taget godt imod.  

Den 21. juni 2018 afholdte vi i forlængelse med havevandring et hyggearrangement – vi afprøvede 

konceptet sammenskudsgilde, det var godt, tak til de fremmødte – vi afholder det igen i år.  

Vi har et vagtværn, men har haft omkring 12 indbrud denne vinter – vagtværnet har droppet deres firma 

og givet vores kontrakt videre til et andet.  

Det er blevet pålagt, at alle haveforeninger skal have brandforsikring (nogle haveejere har så gammel en 

kontrakt, at forbundet ikke kan tvinge dem – mener man, at man har det, så skal man kontakte 

Sylvester).  

Vi har gjort det muligt at få en kollektiv forsikring til gode penge – kontakt kasseren, hvis man vil med i 

den.  

Kloakering går godt, de er foran planen – regner med at have overstået Solvangen inden udgangen af 



maj – indtil davil de sidste havestier være lidt vanskelige at bevæge sig på, da de graver huller midt i 

stierne.  

Der er ikke meget plads på parkeringspladsen, da der er opbevaring for kloakfolkene. Man kan godt 

bruge det i weekenderne, men vær væk inden kl. 6.30 mandag morgen. Anbefaler ikke at parkere på 

kirkestien, da kloakfolkene kommer forbi med store maskiner.  

Der har været tradition for, at bestyrelsen holdt julefrokost – den blev udvidet til at invitere alle, der har 

noget med frivillighed til foreningen at gøre – men det er lavet om til en påskefrokost – der kommer en 

dato.  

Særlig tak til alle der hjælper med at holde foreningen gørende.  

Der er en håndfuld poster på valg – de er forbundet med hygge – selvom man er ny, skal man ikke holde 

sig tilbage, man får hjælp.  

 

Kommentarer til formandens beretning:  

Jeanni, Have 118: er det en kollektiv brandforsikring eller kan vi have vores egen? Er det muligt at få 

policebetingelserne ind på hjemmesiden? 

Formand, Sylvester: man kan have sin egen. Policen er på hjemmesiden. 

 

Elsebeth, Have 121: Jeg har parkeret på kirkestien, det var i 5 minutter, har fået påkørt en bil med gul 

maling, det er der ikke noget at gøre ved, for jeg må jo ikke parkere der, men siger det for en god ordens 

skyld.  

Der var nogle, som ikke havde betalt forsikringen, og deriblandt var jeg.  

Tidligere meddelt at der bliver kloakeret i august/september.  

Kasserer Kamilla, have 2: Du har betalt forsikringen.  

Formand Sylvester: Kloakering bliver i slut maj, men den er vanskelig fordi det er sammen med 

Frydenlund.  

 

Birthe, Have 30: Der er kommet et nyt vagtværn, men hvad får vi for de penge, når vi ser alle disse 

indbrud – er der andet end et falmet skilt? Er vagtordningen noget, der er blevet besluttet, eller skal der 

stilles forslag om det, eller skal bestyrelsen beslutte, at den skal afskaffes.  

Formand, Sylvester: den skal på generalforsamling, hvis den skal afskaffes.  

Flemming, Have 103: det er vedtaget på generalforsamling – der har været mange indbrud, men måske 

kan det være fordi, de ikke kan komme til – 5 år i træk er indbrud faldet – måske om årsagen er, at han 

ikke kan køre på havegangene? Det skal stilles som forslag. Skal have en chance mere.  

Mike, Have 9: Jeg mener ikke, at kloakering var gået i gang, da de første tyverier startede 

Anita, Have 72: Ville have på som evt. punkt, da jeg aldrig har set vagtværnet – for 2-3 år siden så jeg 

dem, men har ikke set dem.  

Malling, Have 64: jeg så dem i efteråret, da jeg hentede noget. SÅ de kører engang i mellem.  

Flemming, Have 103: Bakker Malling, have 64 op – bestyrelsen kan bede om at få vagtværnet til at 

trække en liste over, hvor tit de er der, fordi vi betaler for 2 gange dagligt.  

 



Eva, Have 114: skal der ikke være skraldespande ned langs Oldjordsvej?  

Formand, Sylvester: Med den tidligere skraldeordning stod der glas og papircontainer på P-pladsen – det 

har vi udviddet, så der kommer alle slags skraldespande, der kommer til at stå i båse.  

 

Birgit, Have 76: jeg troede, der altid har været krav om brandforsikring, så er det nye bare en 

påmindelse.  

Formand, Sylvester: ved ikke om det altid har været et krav, men det er det nu. Hvis du har din egen 

brandforsikring, så beholder du bare den.  

Lisbeth, Have 41: Det er ikke lovpligtigt at have brandforsikring – problematikken er, at det har 

omkostninger for andre ved siden af – derfor giver det god mening at have en.  

 

Thea, Have 46: Hvor mange haver er solgt i 2018? Ok med ny procedure for havesalg, men det nytter 

ikke, at det går imod den bestyrelsesvejledning 2019, der er fremlagt af Kolonihaveforbundet – bed om 

at revurdere proceduren for salg af haver. Det ene punkt er, at bestyrelsen skal være tilstede ved salg af 

haver. Andet punkt er, at køber og sælger får tilsendt kontrakt, de selv skal udfylde via vejledning.  

Formand, Sylvester: 1. man fremviser ikke haven alene, bestyrelsen vil også være der – tilføjer note om, 

at bestyrelsen vil være tilstede. 2. jeg sender mail med kontrakt, så sælger selv fylder nøgletal ud, sender 

den videre til køber der har tid til at læse den igennem, når vi mødes (i Marketenderiet) gennemgår vi 

kontrakten.  

Thea, Have 46: Der står i bestyrelsesvejledningen, at bestyrelsen udarbejder kontrakten mellem køber 

og sælgere.  

Henriette, Have 111: Skulle det have været stillet som forslag eller kan man bare ændre proceduren?  

Næstformand Rasmus, Have 34: Der er blevet lavet noget om i proceduren, det er bare ikke skrevet ind i 

den på hjemmesiden – det bliver lavet som åbent hus, hvor Sylvester/Rasmus er tilstede – kontrakten 

sendes ud til sælger/køber, og så underskrives sammen – beklager at den ikke er opdateret på 

hjemmesiden.  

Ditlev, Have 74: forbehold at salgsproceduren skal opfyldes, det sørger bestyrelsen for, og så er den 

lukket.  

Flemming, Have 103: Hvis vi godkender beretningen, hvilket betyder at datoerne godkendes. Der kan 

være årsager til at sælge på andre tidspunkter end de fastlagte datoer.  

Formand, Sylvester: det kan vi kigge på  

Ditlev, Have 74: Bestyrelse er frivilligt arbejde, faste datoer er ok, kan de udvides til en dato i starten af 

sæsonen? 

Formand, Sylvester: Der har været solgt 14-15 stykker haver.  

Lene, Have 13: Det har stået i Solstrålen, hvor mange haver der har været solgt 

Have 101: Det med bestyrelsesansvar er bestyrelsesmedlemmerne selv og ikke foreningen, foreslår en 

bestyrelsesansvarsforsikring, fordi det er en rimelig måde at behandle bestyrelsen på.  

Alle: det har vi.  

Dirigent: beretningen er vedtaget.  

 

3) Gennemgang af årsregnskab med evt. revisorpåtegning, herunder godkendelse af budget  



Kasserer, Kamilla: der ligger regnskaber på bordene. Vi har taget 2017, 2018 og budgetteret for 2019 

med.  

Indmeldelser handler om indtægter, når der bliver solgt haver – der er solgt nogle flere i 2018 end i 

2017.  

Have 49 og 62 har i 2017 været aktiver, men i 2018 indgår de som indtægter.  

Udgifterne stiger fom følge af prisstigninger – kolonihaveforbundet har allerede meldt prisstigninger ud 

for 2019.  

Vandforbruget har været det samme i 2017 og 2018 – det er flot med tanke på sommeren 2018 – 

regnskabsposten er større i 2018, fordi der var reperationer og vandledninger i stykker.  

Administration i 2018 er mindre pga. Afmelding af telefoner.  

Vedligeholdelse er mindre i 2018, fordi foreningen ikke har haft have 62 – der er sat 50.000 af til 

vedligeholdelse for at være på den sikre side 

Sociale aktiviteter i foreningen er grilldagen i have 2.  

Fællesforeningen plus kommer fra Marketender og det faktum, at Mike, have 9 klipper hækken frem for 

gartner.  

Næste år budgetterer vi med underskud på -12.700 kr.  

Henriette, Have 111: Skal have forklaret forskellen mellem indtægter og udgifter.  

Flemming, Have 103: Forskel på 82.000 mellem 2018 budgetteret og faktisk 2018 – vi overbudgetterer 

med 62.000 kr. – jeg er ikke enig i at vi overbudgetterer så hårdt, at vi kommer ud med underskud.  

Jan, Have 52: vandudgifterne er budgetteret til det samme – kommer der kloakudgifter.  

Kasserer Kamilla: ikke før 2020, hvor der kommer afgifter for vandafledning.  

Ditlev, Have 74: Budget er ikke andet end hvad man tror – vi har ikke altid haft overskud.  

Have 89: det er bedre at overbudgettere end underbudgettere  

Jeanni, Have 118: som Ditlev siger, så er budget hvad man formoder, jeg har lavet 2018 så det kan man 

ikke skyde den nye bestyrelse i skoen – jeg synes det ser fint ud.  

Have 102: i regnskabet 2018 har vi haft 50.000 med i banken, men regnet med underskud – i forhold til 

regnskabet 2018 er der igen grund til at lade havelejen stige.  

Kamilla: vi har penge i banken, men med et underskud i regnskab, spiser vi af dem.   

Lisbeth, Have 41: det ser fornuftigt ud – der hvor man kan diskutere er, om der er grund til havestigning, 

når der er overskud i banken og minus 12.000 på budgettet.  

Have ?: der har været mindre udgifter på mobiltelefoner 

Thea, Have 46: foreningsmæssig værdi på hjemmesiden kan ikke fastsættes, for det er vedtaget på 

generalforsamling.  

Lianna, Have 38: Hvordan får I dækket udgifter til telefoner? 

Formand, Sylvester: vi betaler selv  

Kasserer, Kamilla: man kan hurtigt sætte et abonnement på igen, hvis et nyt bestyrelsesmedlem vil have 

det.  

Have ?: ros til bestyrelsen for sparsommelighed  



Flemming, Have 103: også ros, men kloakering – de skal reetablere have og stier, så der burde ikke 

komme en ekstraudgift.  

Dirigent: regnskabet og budgettet er vedtaget (Have 103 stemmer imod budgettet)  

 

 

 

4) Indkomne forslag (se bilag) 

Henriette, Have 111: jeg mangler bestyrelsesmøde-referater, der har ikke været nogle siden september 

– forslag skal være stillet en måned inden regnskabet er afsluttet.  

Sylvester: Vi har ikke holdt bestyrelsesmøder, hvor der har været diskuteret ting, der skal føres til 

referat. Men næste år laver vi referat om planlægning af generalforsamlingen.  

Dirigent: såfremt vi har brug for stemmeudvalg, vil have 106 samle et stemmeudvalg på 3 personer – 

have 106 er det ene. 

 

5) Valg af kasserer, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant  

Alle er genvalgte 

6) Valg af revisor og revisorsuppleanter  

Revisor er genvalgt – revisorsupleanter genvalgte  

7) Valg til vurderingsudvalg  

Troels, Have 23: skal være far til nummer 2, så genopstiller ikke – det er en fed tjans – man skal på et 

kursus eller to – en have tager 1-1½ time at vurdere, og det er hyggeligt og spændende 

Carsten, Have 49 stiller op  

Lene, Have 13 genopstiller. 

8) Eventuelt – herunder generelle informationer til foreningens medlemmer v. Formand Sylvester 

Warming  

Næstformand, Rasmus: vandgruppen mødes i morgen kl. 11 og starter vandåbning, så vær i haven – 

men lad vær med at bruge vandet, indtil vandudvalget siger til på Facebook – vi håber, at vi kan være 

færdig kl. 15, men der kan med al gravningen være sket større ting 

Birthe, Have 30: åbning af vandet står i indkaldelsen  

Kasserer, Kamilla: der kommer en hjertestarter i foreningen 

Formand, Sylvester: Oldjorden undersøger, om vi kan føre egen p-kontrol, det er i undersøgelsesstadiet 

– vi har ikke ansvar for at rydde sne eller saltet på Oldjordsvej, så det bliver der ikke – vandforbrug og 

individuelle målere kan ikke lade sig gøre og skal være et seperat projekt, det er dyrt og forrentningen er 

dårlig, derfor er der ikke stillet forslag om det.  

Birthe, Have 30: kan man spørge Aarhus kommune eller banken, om vi kan få et billigt lån til det?  

Formand, Sylvester: du må gerne undersøge det og stille et forslag på det – bestyrelsen arbejder ikke 

videre på det 

Lisbeth, Have 41: bliver ventelisten åbnet i år? 

Formand, Sylvester: den bliver åbnet i overmorgen  



Have ?: hvis ikke der bliver klippet hække, kommer der en gartner, eksisterer det stadig?  

Formand, Sylvester: Ja 

 

 

 

Ad 4: indkomne forslag  

 

4A: Birthe, Have 30 stiller forslag vedrørende begrænsning af brug af vand  

Dirigent: nogle fortæller, at vanding i lige/ulige datoer eksisterer allerede, men ikke i nedskrevet 

tilstand.  

Eva, Have 114: hvilke sanktioner vil der være, hvis jeg som lige havenummer vander på ulige datoer? Jeg 

mener ikke, det er nødvendigt med sådan et forslag – men istedet henstiller til at folk bruger hjernen i 

stedet.  

Birthe, Have 30: forslaget er ikke optimalt – jeg synes ikke, man skal bruge drikkevand til at vande haven 

– det kan man blive nødt til – det er et forsøg på et begrænse drikkevand til havevanding – der kan være 

ændringsforslag som kan være bedre.  

Ditlev, Have 74: jeg er generelt imod regler, jeg ikke ser fornuft i – der skal vandes det, der skal – 

pentionister kan godt overholde reglerne, men det kan nogle ikke – det er mig forbudt at vande 

græsplæne – foreslår at man selv styrer det.  

Troels, Have 15: jeg forestiller mig ikke, at der kommer sanktioner – det gør ondt, når nogle vander 

græs, særligt når det er med drikkevand, der ikke er meget af.  

Elsebeth, Have 121: jeg har været i en situation, hvor jeg glemmer at slukke for vandet – det er ikke til at 

komme over – synes vi skal give hinanden ret til at gå ind i haven og lukke for vandet.  

Flemming, Have 103: jeg synes godt om at begrænse bruget af drikkevand – vander fra mit investerede 

regnvandsanlæg – vand om aftenen – det med politi fungerer ikke i foreningen 

Malling, Have 64: jeg har beholdere til regnvand – de kunne næsten holde hele sommeren 2018 – få 

installeret regnvandsbeholdere.  

Ditlev, Have 74: går ind for at spare på vandet, men det er problematisk med sådan en regel – hvor kan 

vi tillade os at blande os? 

Birthe, Have 30: nogle kommuner står at der ikke må vandes græsplæne og kun morgen/aften 

Kim, Have 70: det vil kræve at man bor i haven  

Flemming, Have 103: det kan kobles på vaskemaskine og toilet.  

Formand, Sylvester: vi kan skrive på hjemmesiden, at vi henstiller og opfordrer til vanding morgen/aften 

– så ikke som regel 

Jeanni, Have 118: vi skal tænke på, at vi næste får 3x vandregning – eftersom det er kollektivt, så kunne 

jeg godt forestille mig, at nogle bliver sure, hvis vi sviner med vandet – det vil blive dyrt 

Elsebeth, Have 121: jeg mener også, at det er vigtigt at have en handleplan 

Dirigent: 2 stemmer for forslaget – 5 undlader at stemme – resten stemmer imod – forslaget er 

forkastet.   

 



4B: Bestyrelsen stiller forslag om at ventelisten hæves fra 80 personer til 120 personer  

Thea, Have 46: der var en grund til, at jeg spurgte, hvor mange blev solgt – hvis vi antager at 14 haver er 

solgt til dem på ventelisten – jeg synes ikke, at vi har så stort et problem med at sælge til venteliste, når 

der kun var 1 have, som blev solgt uden for ventelisten – jeg kan ikke gå ind for forslaget.  

Finn, Have 101: vi skal respektere bestyrelsen, hvis de vurderer, det kan hjælpe skal vi bakke op 

Cecilie, Have 55: jeg er ny og fik en have efter ½ år – det var fedt, at der kun var 80 – hvis man er nr. 120 

er man måske ikke mere motiveret for at møde op. 

Kasserer, Have 2: der er en have, der er blevet solgt uden for ventelisten, men nogle haver har været 

fremvist mere end en gang.  

Henriette, Have 111: hvor mange datoer er der i den nye procedure?  

Formand, Sylvester: det kan godt blive til 6 

 

Dirigent: 5 imod – 3 undlader – forslaget er vedtaget ved stort flertal.  

 

4C: Bestyrelsen stiller forslag om at hæve prisen for at stå på ventelisten  

Formand, Sylvester: Der har kun været en have, hvor den blev solgt eksternt – der har været 7 haver, 

hvor der kun har været 1 person som mødte op – vi kunne godt tænke os, at der var incitament for at 

komme ud og kigge på haverne  

Flemming, Have 103: kunne man forestille sig, at folk på ventelisten på forhånd har været forbi og kigge 

og derfor ikke dukker op til havesalg.  

Lærke, Have 36: jeg kender flere, der står på venteliste, fordi de synes det er vildt billigt, men som først 

skal bruge en have om 10 år – jeg synes, det er et godt incitament 

Thea, Have 46: Henviser til kolonihaveforbundets bestyrelsesforbund – man må kun opkræve det gebyr, 

der svarer til at administrere ventelisten -  

Formand, Sylvester: det kan være svært at sige, hvad det koster -  

Thea Have 46: der står 100-150 kr. i bestyrelsesforbundet  

Ditte, Have 35: det er svært at sætte pris på frivilligt bestyrelsesarbejde  

Ditlev, Have 74: jeg synes, at det må være formålet, som tæller  

Jeanni, Have 118: hvis man skal lave et ændringsforslag, kan man gøre det?  

Dirigent: det skal gives skriftligt 

Have ?: man melder sig vel ind flere steder – jeg bryder mig ikke om, at det er alt for dyrt – vi skal 

bestræbe os på at holde udgifterne nede 

Næstforamnd, Have 34: vi kom frem til 200 kr., fordi vi kiggede rundt på andre foreninger – så vi satte 

den pris med udgangspunkt i det.  

Flemming, Have 103: Jeg synes, at omkostningerne for at få en have i Solvangen er for stor.  

Eva, Have 114: Kunne man overveje at spørge ventelisten, om de er aktive havesøgende?  

 

Dirigenten: forslaget er vedtaget ved stort flertal 

 

4D: Have 115c stiller forslag om skraldebåse  

Sylvester: det drejer sig om skraldebåse på hovedvejen – Oldjorden har tilbudt at betale havldelen af 

omkostningerne, hvis vi sætter dem ud fra nogle af deres havestier – det vil gøre det lettere for deres 



haveejere at komme ned til deres haver – men der kan komme gener ved at bo ved siden af en 

skraldespand – de er forfaldne, så de skal udskiftes, derfor er det et spørgsmål om, hvorvidt de skal 

flyttes.  

Jeanni, Have 118: Ud fra hvilke veje?  

Sylvester: nært ved der hvor de ligger nu  

Karina, Have 102: de bliver udviddet? (ja) Hvad i forhold til sten ud fra havestier?  

Sylvester: i båsens udformning vil der være færre parkeringspladser, men vi lægger dem smartest 

muligt.  

Flemming, Have 103: Hvis hjælpen til Oldjorden gør, at man fjerner 2-3 parkeringspladser for Solvangen, 

så er det måske ikke det smarteste? Det kræver undersøgelse af placering af skraldebåsene.  

Josefine, Have 60: rykker man dem fra højre side til venstre side? 

Sylvester: det er samme side af vejen – de bliver større (indrettes til 4 containere) 

Troels, Have 23: parkering er en hel anden udfordring end skraldespande 

Have ?: vi er nødt til at tjekke efter, at flytningen indvirker parkeringspladser – samarbejde med de 

andre foreninger er meget værd – jeg synes ikke, at skraldespandene lugter 

Have 124: Hvis vi deler containerne med Oldjorden, kunne de kommer over og stå mellem der, hvor der 

alligevel ikke kan holde der 

Lianna, Have 38: de røde blokke holder på Solvangens parkeringspladser – ville jeg have taget op under 

diverse 

Uffe, Have 42: jeg synes vi skal komme videre – vi skal have skraldespande – parkering er et problem 

alligevel  

Sylvester: Der kommer ikke til at være færre p-pladser, vi justerer selvfølgelig placering af 

skraldespande.  

Jeanni, Have 118: hvad er begrundelsen for at den står ved os 

Ditlev, Have 74: der er ikke plads på den anden side af vejen 

Dirigent: forslaget er enstemmigt vedtaget 

 

 

4E: Bestyrelsen stiller forslag om en havelejestigning  

Næstformand, Rasmus: vi vil lave en trappestigning, da vi kan se at alle vores udgifter stiger, derfor har 

vi foreslået 2% stigning – det vil være en lille stigning for at holde trit med samfundet – det er en normal 

ting, når man bor til leje.  

Flemming, Have 103: kan godt støtte op om 2% havelejestigning, men der er forslag om flere stigninger 

– og vi har lige vedtaget ventelistestigning 

Eva, Have 114: hvad mener I med nettoprisindeks? Er det inden lejen stiger i forbindelse med kloakering 

– for mange kan det blive meget dyrere, fordi nogle er på ydelser, der ikke stiger 

Henriette, Have 111: jeg kan ikke gennemskue forslaget – vil gerne se tal  

Kasserer, Kamilla: tanken er, at den haveleje man betaler i dag stiger med 2% - de 350 kr. for kloakering 

er penge for sig selv, idet det er afbetaling på et lån.  

Ditlev, Have 74: vores haveleje er ikke steget siden 2010 – prisstigninger ude i samfundet er lige så 

fiktive som budgetposter, det er udgifter i haveforeningen, der interesserer mig – uforudsete udgifter 

kan hurtigt tære på egenkapitalen – det er en vurdering, hvad der er sundt og usundt – jeg er enig i, at 

det er en god idé at regulere havelejen – ændringsforslag på havelejestigning med 0,15 kr. aka 120 kr. 



om året (baseret på fordelingsnøgle) hvilket giver foreningen 19.000 kr. om året 

Birgit, Have 76: bakke op om Ditlevs forslag 

Flemming, Have 103: jeg kan slutte op om Ditlevs forslag – vi har lige vedtaget 2 ting, der dækker 

underskuddet – vi afholdte 2 ekstraordinære generalforsamlinger – hvornår skal vi begynde at indbetale 

til lånet?  

Thea, Have 46: stiller spørgsmål om hvorvidt vi er nok fremmødte (jf. Vedhæfter) til økonomiske 

ændringer 

Birgit, Have 76: forslag om at udskyde diskussionen om havelejestigningen til næste år – så kan det 

gennemarbejdes til næste år 

Dirigent: der er ikke noget i vedtægterne, der tilhindrer for, at forslaget kommer til afstemning 

(Ditlevs ændringsforslag) Forslaget er vedtaget med mere end 50% 

 

4F: Have 34 stiller forslag om en havelejestigning fra år 2020  

Forslag trukket 

 

4G: Bestyrelsen stiller forslag om at oprette havesti-grupper  

Kasserer, Kamilla: Det drejer sig blandt andet om opgaver som skrænten ved Oldjordsvej. I dag er  det de 

samme som kommer, når der skal luges – hvis man havde en ansvarlig, en form for kontaktperson, på 

hver havesti, ville det gøre det nemmere 

Henriette, Have 111: hvad hvis man er den eneste fra sin havesti, så er det stort arbejde  

Kasserer, Kamilla: hvis det er naboerne, der spørger, kan det forpligte mere 

Lisbeth, Have 41: jeg synes, det er et godt initiativ – der er mange nye, så det falder godt i tråd med 

kolonihave-ånden – jeg synes, vi skal prøve det 

Jeanni, Have 118: rent praktisk vil jeg høre, om de enkelte havestier skulle lave arbejdet efter tur?  

Kasserer, Kamilla: vi starter med at få en kontaktperson på hver vej og får input til, hvordan det skal 

foregå rent praksis fra de ansvarlige.  

Næstformand, Rasmus: vi havde håbet, at en af bonusserne kunne være mere sammenhørighed mellem 

gangstierne, så man hjælpes ad med at rette de små ting og udvider sit netværk 

Formand, Sylvester: hvis man har et havesti-udvalg kan man måske nemmere få det til at virke for den 

enkelte sti – ansvarlighed for sin egen sti 

Elsebeth, Have 121: kommer fra en halv sti – det vil være udmærket at have nogle ansvarlige 

Flemming, Have 103: Kan havestierne så beslutte noget uden for ordensreglementet? 

Næstformand, Rasmus: det skal foregå inden for ordensreglementet – budget bliver også dækket, men 

det skal være inden for rimelighedens grænser.  

Dirigent: overvejende flertal for forslaget, der er vedtaget 

 

4H: Bestyrelsen stiller forslag om at genetablere et præmiehaveudvalg  

Formand, Sylvester: ved ikke hvorfor der ikke er et præmiehaveudvalg, men forestiller os at det kunne 

komme igen  

Birthe, Have 30: såvidt jeg erindrer, blev der sidste år vedtaget noget for at folk kunne komme med til en 



fest for præmiemodtagere – vi kan lave andre regler  

Thea, Have 46: sidste år vedtog vi forslaget om, at dem som fik præmier skulle have lov til at deltage i 

festen – der er flere forskellige kategorier  

Lisbeth, Have 41: send ud med hvem der vil i udvalg 

Dirigent: forslag vedtaget – formand sender ud med, hvem der vil i udvalg 

 

4I: Bestyrelsen stiller forslag om oprettelsen af et arrangementsudvalg  

Formand, Sylvester: nogle som kunne være interesseret i at være med i udvalget  

Kasserer, Kamilla: det er inspireret af de andre foreninger, der har et festudvalg 

Dirigent: forslaget er vedtaget – formanden sender ud med, hvem der vil i udvalg 

 

4J: Bestyrelsen stiller forslag om en vedtægtsændring angående terrænregulering.  

Formand, Sylvester: terrænregulering, særligt i forbindelse med byggeri, kan skabe forskellige problemer 

– foreslår at det er ligesom parcelhus-regler 

Ditlev, Have 74: når man indfører en regel, så skal der være konsekvens, men er det godt nok 

gennemtænkt -der står ikke noget om terrænregulering i vedtægterne, så det vil være en tilføjelse 

Flemming, Have 103: det er for flyvsk at komme med forslag, der for det første er Aarhus Kommunes 

jord – terrænet er ujævnt – så hvis det ikke er præciseret 100%, så kan man ikke tage en beslutning 

Lisbeth, Have 41: ideen er god, men der skal afklares nogle ting med kommunen – man kan skrives, at 

der ikke må foretages en regulering til gene for naboer 

Birthe, Have 35: parcelhus-regler er ret præcise – i praksis betyder det, at vi ikke vil have det  

Jeanni, Have 118: da Sylvester fortalte om forslaget, handler det specielt om udgravning af store nye 

huse, og der er det meget jord, som giver høj stigning i niveauet – det er jeg enig med bestyrelsen i at vi 

skal undgå 

Have 101: mener ikke, der er problem i forhold til kommunen, fordi vi beholder status quo 

Flemming, Have 103: den konkrete sag hører ikke hjemme her – sagen er, hvad bestyrelsen har 

præciseret – det giver forviklinger og begrænsninger, vi ikke kan leve med – beder om at bestyrelsen 

præciserer  

Simon, Have 21: ifølge kommunen må vi gerne lave regler om det  

Formand, Sylvester: det er en jævnføring med parcelhusreglement – matrikelskel sidestilles med 

haveskel, så man får et meget lille stykke, hvor man kan terrænregulere – vi kan godt præcisere, at det 

ikke gælder fx højbede  

Flemming, Have 103: sætter en regel om, at det er slut med støbte sokler – du må ikek fjerne jord 

Thea, Have 46: Står der, hvor meget jord der må tilføjes – spørger af uvidenhed? 

Formand, Sylvester: højbede holdes frit for – afklare med kommunen om man må fjerne jord  

Flemming, Have 103: jordtilførelsesregler siger, at der ikke må tilføres eller fjernes jord  

Lisbeth, Have 41: vi må gå ud fra at bestyrelsen agerer i henhold til de gældende love, så hvis det er 

ulovligt, så falder det 

Jeanni, Have 118: såvidt jeg ved, kan man ansøge om at få fjernet jord, hvis det er uforurenet jord  

Dirigent: få imod, få undlader at stemme – forslaget er vedtaget 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5: Valg af kasserer, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant  

Ordinært valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i ulige år.  

Kasserer Kamilla Koldbro Fuglsang, have 2 genopstiller.  

Bestyrelsesmedlem Bente Clausen, have 105 genopstiller.  

Bestyrelsesmedlem Kirsten Thesbjerg, have 115A genopstiller. 

Bestyrelsessuppleant Hanne Rasmussen, have 106 genopstiller til posten. 

 

Ad 6: Valg af revisor og revisorsuppleanter  

Revisor Malling Nygaard, have 64 genopstiller til posten.  

Birgit Pedersen, have 76 er ikke på valg.  

Hvert år skal vi vælge revisorsuppleanter.  

Sidste år valgte vi:  

1. Ditlev Nielsen have 74 genopstiller.  

2. Kim Lassen, have 70 genopstiller. 

 

Ad 7: Valg til vurderingsudvalg  

2 medlemmer af vurderingsudvalget er på valg:  

Troels Windahl Pedersen, have 23 genopstiller ikke.  

Lene Wagner Larsen, have 13 genopstiller.  

Uffe Pedersen, have 42 er ikke på valg.  

Sidste år valgtes to suppleanter til vurderingsudvalget.  

1. suppleant Birgit Pedersen, have 76 er ikke på valg.  

2. suppleant Christina Kirk, have 21 er ikke på valg. 


