Referat af Generalforsamling i Haveforeningen
Vedbæk, søndag den 8. april 2018.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent (Nikolaj og Kirsten)
2. Beretning v/Næstformand Lars Roos, have 17
3. Regnskab & budget 2017/2018 v/ Kasserer Camilla Paludan, have 49
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af haveleje (ingen ændring)
6. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand Per Ysbæk have 19 Opstiller ikke
Her opstiller Christine Dyring-Andersen. Have 23
b. Valg af bestyrelsesmedlem. Anders Sørensen have 68 for 2 år Genopstiller
c. Valg af bestyrelsesmedlem. Mariann Juulager have 21 Opstiller ikke
Her opstiller Kirsten Mørk. Have 14
7. Valg af bestyrelsessuppleanter:
a. Jack Pedersen Have 43 opstiller
b. Hans Petersen Have 44 opstiller
8. Valg af revisor for 2 år. John Ravnkilde. Have 46
9. Valg af revisor suppleant Nikolaj Bech. Have 8
10. Valg af festudvalg til Sankt Hans d. 23. juni 2018 kl. 17.00
11. Eventuelt
-0-0-0-

Ad. 1 – Valg af dirigent og referent
Nikolaj Bech, have 8, valgt til dirigent og Kirsten Mørk, have 14, valgt til referent.
41 haver var repræsenteret.
Dirigent Nikolaj Bech får ordet og fortæller, at Formand Per Ysbæk-Nielsen er syg, og at Næstformand Lars
Roos derfor står for beretningen.
Ad. 2 – Beretning v/ Næstformand Lars Roos, have 17
- Solgte haver: Der blev solgt 6 haver i 2017 (5-12-14-34-50-65).
- Bommene: Efter sidste års indsats med at få skiftet låsene på bommene, så der kun hænger en
nøgle i klubhuset, er kørslen på stigerne blevet væsentligt nedsat. Dog er tiltaget kommet lidt for
sent, så vi var nødsaget til at renovere drænet på Humlestien. Samtidig er drænet på Paradisstien
også blevet renoveret og udbedret.
- Leje af klubhuset: Klubhuset har været lejet ud 9 gange i 2017. Stor tak til Christine, have 23.
- Fællesarbejde: Vi bliver nødt til at tillægge ekstra fællesarbejde i 2018. Datoerne er tirsdag den 8.
maj 2018 kl. 17:00 til 19:30, søndag den 17. juni 2018 kl. 10:00 til 13:00 og onsdag den 22. august
2018 kl. 17:00 til 19:30. Efter fællesarbejde vil der blive serveret pølser og brød med det hele.
- Byttecentralen: Igen i år er den lukningstruet. Dette skyldes, at nogle sætter alt muligt derop, som
ikke bør være der. Pladsen er en byttecentral, hvor vi kan sætte ting op, som andre måske kan bruge
– ikke gammelt skrammel. Gammelt skrammel kører man selv over på genbrugspladsen med. Dette
gælder også skrald. Når låget på skraldespanden ikke kan lukkes, betyder det, at skraldespanden er
fuld.
- Havebedømmelse 2017: HF Solvang foretog bedømmelsen, og 1. præmien gik til have 49 med 28,3
point, 2. præmien gik til have 43 med 27,6 point og 3. præmien gik til have nr. 4 med 26 point.
Nyttehavernes 1. præmie gik til have 60 med 22,3 point. Kolonihaveforbundets præmie gik til have
49, Camilla Paludan, som fik ærespræmien fra forbundet. Og i nyttehaverne blev det have 59, Kai
Hvalsom, som fik kolonihaveforbundets præmie.
- Sankt Hans: Sankt Hans 2017 var en succes med ca. 30 tilmeldinger, så vi forsætter traditionen. I år
er der fællespisning fra kl. 17, og bålet bliver tændt kl. 18:30. Der vil blive sendt en Invitation ud.
- Facebook: Kirsten, have 14, som står for vores hjemmeside, har oprettet en Facebook-side, som
hedder KOLONIHAVEN VEDBÆK. Formålet med siden er, at vi alle kan dele de gode historier.
- Frivilligt arbejde: Stor tak til Anders og Jan for el-arbejde i klubhuset, hækkeklip rundt om foreningen,
bortkørsel af affald, rivning af stier, reparationer af vandrør mv. Også en tak til alle andre, der yder
en indsats for foreningen.
- 2018: I 2018 har der været opmåling af haver (ikke nyttehaverne endnu). På nuværende tidspunkt
ved vi kun, at det er Kommunen, der efterspørger opmålingerne, og hvad konsekvensen af
opmålingerne bliver, ved vi ikke. Der henvises til hjemmesiden, hvor der står, at kolonihavehusene
maks. må være 30m2, og nyttehavehusene maks. må være 20m2.
- Spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen (vedr. beretningen):
o Have 56: Det kan ikke være et krav, at vi skal være medlem af Facebook
o Have 5: Facebook-gruppen skal være positiv – alt negativt bør slettes og kan evt. sendes som
mail til bestyrelsen i stedet.
o Have 58: Jeg synes, det skal være et tilbud for dem, der gerne vil. Men det skal ikke være
sådan, at vi kan risikere at gå glip af noget vigtigt.
o Folk virker umiddelbart enige i Have 58’s udsagn.
o Have 3: Drivhuse tæller vel ikke med i de 30m2, selvom det er under tag. De må være 9,9m2.
o Have 2: Er udestuer med i de 30m2? Der svares ja.
o Have 15: Hvad med et glastag? Bestyrelsen svarer, at det som Have 15 har er overdækket, og
man skal passe på ift. at holde sig under de 9,9m2.

Have 5: Bliver det ikke først medregnet, når siderne lukkes til? Det er en regel tilbage fra
60’erne. Næstformanden svarer, at en overdækket terrasse tæller med i huset, selvom der
ikke er sider på.
o Have 5: Er det procentmæssigt, det beregnes, eller er det fast 30m2? Bestyrelsen svarer, at
det er lige for alle, dvs. 30m2.
o Have 56: Jeg har set, at der står 10% et sted. Der er dokumentation. Næstformanden svarer,
at han har ledt efter det, men ikke har fundet det. Der står 10%, men maksimalt 30m2. Når
vi kigger i deklarationen, er alle huse for store, for der står, at vi kun må bygge dem større,
når foreningen er kloakeret.
o Kommentar fra salen: Huse bygget før 2007 må man overnatte i, hvis der er kloakeret.
Bestyrelsen svarer, at det er kommunen, der bestemmer, og at vi stadig er dagshaver, men i
dialog med kommunen.
o Have 58: Kan vi diskutere det på et andet tidspunkt, for der er stor forskel på folks situation.
o Bestyrelsen: Der er kun opmåling for at have dialog med kommunen, og det er dem, der er
den øverste instans. De er ved at finde ud af, hvad konsekvenserne bliver den dag, huset skal
sælges. For hvem skal betale for, at det bliver lovligt igen? Rudersdal Kommune kan komme
til at kræve, at huset gøres mindre, før det kan blive solgt.
o Have 56: Vi må ikke sælge et hus, der er ulovligt. Og vi bestiller ikke andet. Bestyrelsen skal
sikre, at det bliver lovligt fremover. Det er en skandale, at nogle er ulovlige.
o Have 17: Må man bygge mere, hvis man ikke har 30m2? Bestyrelsen svarer ja.
o Have 9: Da jeg købte mit hus ved jeg, at sælgeren måtte pille verandaen ned, fordi det var
for stort. Som køber skulle jeg ikke betale for det.
o Have 53: Vi har meget vand, og det undrer mig, at det ikke er med i beretningen. Det burde
være nævnt. Næstformanden svarer: Det er også noget, vi tager med kommunen, for når vi
lejer jorden af kommunen, er det muligt, de vil hjælpe os. Det kan blive rigtig dyrt for os, hvis
kommunen ikke hjælper. Kommentar fra salen: Vi er nødt til at drøfte det jo. Har bestyrelsen
har været i dialog med kommunen endnu? Næstformanden svarer: Nej, men vi er i gang.
o Have 60: Ift. afstand til ske. Hvis nogen har bygget tættere end 2 meter, hvad så? Dirigenten
svarer: Den parkeres, da vi ikke tager enkelte sagsbehandlinger her.
o Have 58: Hvad skal der gøres ved vandproblematikken? Dirigenten svarer: Den ryger ned
under eventuelt.
o Have 29: En beretning handler om ting, der er foretaget. Er der ikke blevet foretaget noget i
2017 ift. dræn? Næstformanden svarer: Jo, det er der foretaget.
Dirigenten lukker ned for input til beretningen og spørger salen, om beretningen kan godkendes.
Der er enighed, og beretningen godkendes.
o

-

Ordet gives videre til Kasserer Camilla Paludan, som gennemgår regnskab/budget 2017/2018.
Ad. 3 – Regnskab & budget 2017/2018
Regnskabet og budget var blevet fremsendt pr. mail. Kassereren orienterede om store udgifter til at drive
klubhuset (el-regning på ca. 17.000 i 2017), og der er allerede nu underskud. Også store udgifter til
bortskaffelse af haveaffald. Der gøres opmærksom på, at vi alle skal være bedre til at køre på lossepladsen
med vores skrald, så udgifterne kan falde. Vi skal i højere grad tage vores skrald med hjem og generelt tænke
mere over, at det er en fælles indsats, der skal til. Elkassen er nærmest tom, og det skal der også gøres noget
ved.
- Spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen (vedr. regnskab & budget):
o Kommentar fra salen: Kan man bruge anmodninger om fælleshjælp på hjemmesiden?
Bestyrelsen svarer: Ja.

Generelle udmeldinger fra salen: Folk er i chok over prisen på at drive klubhuset. Én stiller
spørgsmålstegn ved, at klubhuset skal være 13 grader i vinterhalvåret. Bestyrelsen svarer:
Pga. gulvet. Det skal stå med svag varme, så der ikke kommer skimmel. Det betyder, at der
skal flere penge ind i el-kassen (ikke kun 108 kr.)
o Have 34: Vi er nye i foreningen – hvad er det for noget med en el-kasse? Næstformanden
svarer: Ude ved siden af døren er der et hul i væggen med udtag til strøm og en pengekasse.
Det kører efter samvittigheden, hvor man putter drikkepenge i.
o Dirigenten gør opmærksom på, at spørgsmål skal omhandle regnskab.
o Have 60: Det er en uskik at gå op med sit haveaffald. Lav en kompost i stedet og lav en
beskrivelse til dem, der ikke ved, hvordan man laver en kompost.
o Have 14: Udgifter til klubhuset – kunne man lave en strømaflæsning med betaling ved siden
af. Bestyrelsen svarer: Man kan trække strøm, mens du lejer for weekenden, og det er ikke
fair, at du betaler for andres brug af strøm. Derfor er el med i prisen, når man lejer klubhuset.
o Have 29: Hvad med at have elmålere på, før man sætter stik i? Næstformanden svarer:
Anders er ved at kigge på en automat for at finde en god løsning. Fx poletsystem.
o Have 58: Vi har lagt halvdelen i kassen. Er der mon nogen, der har lange fingre? Hvad med
mobilepay? Bestyrelsen svarer: Der er lås på kassen. Folk er positive stemt overfor
mobilepay, så det er noget, Bestyrelsen vil undersøge nærmere.
o Have 5: Ift. vandproblemet – mange bruger vandslanger med kommunens vand. Brug
regnvand i stedet.
o Have 29: Udgifter til el er virkelig højt. Kan vi tænke fremad og evt. spare op til varmepumpe
med solceller. Bestyrelsen svarer: Enig, vi skal bruge pengene bedre.
o Have 9: Kan man sætte minimumsbeløb på el-kassen?
o Have 27: Tak for godt indlæg, og super med solceller. Jeg vil gerne støtte forslag med samlet
højere beløb til solceller og så kunne spare på el.
o Have 8: Forslag – Kan man forhøje sit haveleje for at køre rationelt?
o Have 58: Der er gode idéer med regnvandstønder – kunne man lave en frivillig dag med
optimering? Kan vi arrangere noget, så nybegyndere kan få input? Folk: God idé. Dirigenten
svarer: Denne tages under eventuelt ift. hvem der tager lead på den.
o Have 46: Luk af for strømtræk fra klubhuset. Vi har jo egne værktøjer på batteri.
o Have 49: Jeg har aldrig trukket strøm ned til egen have, for det kan jeg ikke. Jeg har kørt en
dør herop på en trillebør for at bruge strøm, men det skal bruges som nødløsning.
o Have 37: Ang. bortkørsel af eget storskrald – jeg har klaret mig i 10 år uden bil. Det burde
man kunne.
o Have 50: Ift. min privatøkonomi, så spurgte jeg formanden, om hvordan han troede det gik
med havelejen? Han sagde, at den lige var sat op, så det sker ikke igen. Bestyrelsen svarer:
Det er kun 500-1000, den sættes op med – og kun, hvis der ikke sker ændringer.
o Have 34: Jeg er én af de nye, der har gjort brug af haveaffald – jeg har sat alt over af mangel
på viden om, hvad den måtte bruges til. Jeg har givet den gas med at bruge det til 8 meter
nøddehegn mv. Så jeg vil gerne give et ekstra bidrag. Men det er godt, I tager det op. Der
mangler information om, hvad man skal gøre, når man er ny.
o Have 56: Omkring haveleje kan vi nok godt nøjes med det, den er på nu. For den er høj. Vi
burde måske indhente tilbud på bortkørsel af haveaffald.
o Have 14: Hvis man overvejer havelejestigning, kan vi så allokere penge til investering så? Fx
solceller. Fast pulje kun til fremtidsinvesteringer. Fast opsparingskonto. Bestyrelsen svarer:
Hvert år sætter vi penge af til uforudsete udgifter – vi bør nok også have investering.
o Have 26: Hvad med et spørgeskema til nabohaveforeninger for at høre, hvordan de løser
problemerne, som vi har – og som de sikkert også har.
Dirigenten lukker ned for input til regnskab & budget og spørger salen, om det kan godkendes. Der
er enighed, og regnskab & budget godkendes.
o

-

Ad. 4 – Indkomne forslag
Forslagene var ikke blevet udsendt inden Generalforsamlingen, så Dirigenten oplæser dem, der er kommet
ind og lader folk kommentere.
-

-

-

-

-

FORSLAG 1: Have 3 foreslår at nedlægge byttecentralen, da folk bruger pladsen til storskrald i stedet
for ting, der kan bruges.
o Have 5: Den er jeg med på. Og ellers har vi en god byttecentral i Nærum. Og så kan vi bytte i
dueslag eller på Facebook. Jeg tager gerne noget med fra andre.
o Kommentar fra salen: Jeg har været her, hvor der ikke er en central. Det var kaos.
o Have 53: Jeg synes ikke, vi skal opfordre til at smide rundt med unødige ting. Men mange
gange henter man ting, man gerne vil bruge. Forslag: Nogle bestemte dage er der
byttecentral, og så kan man nøjes med at tjekke de dage. Og så kan resten køres væk, fx ugen
efter. Således reduceres brugen af byttecentralen.
o Have 52: Jeg synes, at trend med at bytte sig til ting er rigtig godt. Men har lagt mærke til, at
ting ligger der, som ikke bør være der. Det er ærgerligt, for idéen er rigtig god. Så jeg synes
vi skal fastholde den, men have en opsang, så vi kan få mulighed for at blive bedre til at
vurdere, om tingene kan bruges.
o Kommentar fra salen: Hvad med at holde noget socialt? Fx første lørdag pr. måned kl. 12
kunne man bytte med hinanden. I stedet for byttecentralen.
o Have 3: Når folk har noget at bytte kan de beholde det hos dem selv og sætte en seddel i
skabet.
Dirigenten lader forsamlingen stemme om, hvorvidt byttecentralen skal lukkes. Det ender meget
lige, med 17 for og 15 imod. Det gøres opmærksom fra salen, at afstemningen er ugyldig, da
foreslagene ikke er blevet udsendt inden Generalforsamlingen. Dvs. at folk, der ikke er mødt op,
ikke har fået muligheden for at deltage i afstemningen. Dirigenten gør opmærksom på, at forslaget
og afstemningen tages til efterretning, og at Bestyrelsen efterfølgende vil vurdere sagen.
FORSLAG 2: Have 29 foreslår at der nedsættes et udvalg, som har til opgave at få overblik over
behovet for afvanding i haverne (jf. vandproblematikken). Udvalget skal bl.a. søge økonomisk støtte
til at grave dræn ved stierne og til afvanding af haver. Støtte kan også søges i forskellige fonde.
o Dirigenten foreslår at tage forslaget under ”Eventuelt”. Have 29 svarer: Fint.
FORSLAG 3: Have 23 foreslår inddragelse af havelejere til havevurderinger.
o Have 23 uddyber: Det er sjovt og spændende at se, hvor kreative folk kan være fx med at
kompostere mv. Jeg synes, at man i foreningen skal kunne tilmelde sig til at besigtige de
andre haveforeninger for at få inspiration i kredsen.
o Have 5: Hvad med besøgsdage ud over havevurderingerne? Vi kan leje en bus!
o Have 23: Bestyrelsen tager ud til andre haveforeninger og vurderer – 2 gange om året –
mødes med den anden bestyrelse og giver point for hus og have. Opgaven kunne måske være
noget, andre har lyst til at være med i. Er der nogen, der vil tilmelde sig til at være med på
de to gange?
o Elise (have 60) tilmelder sig, Betina (have 5) tilmelder sig, Jan (have 3) tilmelder sig, Karsten
(have 56) tilmelder sig og have 48 tilmelder sig.
FORSLAG 4: Have 23 foreslår fælles køkken og fælles toiletter.
o Have 23 uddyber: Jeg elsker campingpladser med fælleskøkken og toiletter. Vil gerne have
mere fællesskab fremadrettet, og det kan måske appellere til det. Jeg ved ikke hvor eller
hvordan, men det er en idé, fordi vores toiletter alligevel skal renoveres – så måske kunne
man tænke det ind i den forbindelse (dialog med kommunen). Måske ikke i år eller næste år,
men fremadrettet.

Folk: Det er dyrt!
Have 56: Det er et positivt forslag, som kræver kloakering. Det har vi ikke råd til, som det ser
ud nu. Men det er der, vi skal hen. Måske en investeringspulje?
o Kommentar fra salen: Kunne vi nedsætte et udvalg?
o Bestyrelse svarer: Ja, lad os undersøge mulighederne.
o Kommentar fra salen: Undersøg det og meld tilbage med et mere konkret forslag.
o Have 3: Der må ikke laves mad i køkkenet herinde. Kun til te og kaffe. Der var et forslag om
skurvogne med toiletter på parkeringspladsen, men det kunne vi ikke, fordi vi er daghaver.
o Kommentar fra salen: Ekstremt positivt forslag – og man kan måske søge fonde ift. hvad der
kan lade sig gøre.
o Have 23: Hvad gør de andre haveforeninger mon.
Dirigenten runder forslaget af med at foreslå, at Bestyrelsen tager alle input i betragtning og
melder ud, når der er behov for medlemmer til en arbejdsgruppe. Her vil muligheder belyses.
o
o

-

Forsamlingen godkender dirigentens forslag.
-

-

FORSLAG 5: Forslaget er ikke indsendt på forhånd, men forsamlingen tillader at det præsenteres.
Have 63 foreslår, at der oprettes et udvalg til at gøre legepladsen/fællesområdet attraktivt for
børnefamilier. Fx en sansehave. Bestyrelsen svarer: Det har vi talt om før.
o Folk er positive.
o Have 63: Vi skal søge nogle fonde og bygge selv.
o Kommentar fra salen: Det er offentligt, så der skal forsikring på. Det skal vi huske.
Dirigenten foreslår: Dem med børn sætter sig sammen og henvender sig til have 63, hvis de vil
være med i udvalget.

Forsamlingen godkender dirigentens forslag.
Have 58 opfordrer til, at man (jf. dirigenten og bestyrelsen) er mere respektfuld og mindre nedladende, når
der tysses på folk.
Ad. 5 – Fastsættelse af haveleje (ingen ændring)
Bestyrelsen foreslår, at havelejen forbliver uændret.
Forslaget blev godkendt.
Ad. 6 – Valg af bestyrelse
Formand Per Ysbæk, have 19, genopstiller ikke. Her opstiller Christine Dyring-Andersen, have 23. Godkendt.
Bestyrelsesmedlem Anders Sørensen, have 68, genopstiller for 2 år. Godkendt.
Bestyrelsesmedlem Mariann Juulager, have 21, genopstiller ikke. Her opstiller Kirsten Mørk, have 14.
Have 3, Jan, ønsker at opstille, og der igangsættes afstemning. Flest stemmer på Kirsten, som godkendes.
Ad. 7 – Valg af bestyrelsessuppleanter
Jack Pedersen, have 43, opstiller. Godkendt.
Hans Petersen, have 44, opstiller. Godkendt.

Ad. 8 – Valg af revisor for 2 år
John Ravnkilde, have 46, genopstiller. Godkendt.
Ad. 9 – Valg af revisor suppleant
Nikolaj Bech, have 8, opstiller. Godkendt.
Ad. 10 – Valg af festudvalg til Sankt Hans d. 23. juni 2018 kl. 17.00
Bestyrelsen: Vi søger 4 til festudvalget.
Betina, Anne og Kim melder sig.
Ad. 11 – Eventuelt
- Vandproblematikken:
o Have 49: Affald og spildevand er et samfundsmæssigt problem. Jeg opfordrer alle til at få lagt
dræn ned, hvor I ønsker hindbærplanter. Bestyrelsen er nødt til at hjælpe på stierne, og jeg
har fået kontakt med kommunen for at høre, om vi kan få hjælp til dræn. Men alt hvad der
foregår i egne haver, er eget problem. Læg faskine ned – tal med naboerne.
o Have 56: Det er ikke vores eget problem i vores egne haver, for så løber det ind til naboen.
Så det er bestyrelsens problem. Det er en opgave, og det skal lægges, hvor det er godt at
lægge det. Det, der ligger her på stien ned til Nikolaj, er et pænt stykke arbejde. Men det
andet er måske ikke. Bestyrelsen svarer: Lad os se, hvad kommunen byder ind med.
o Have 56: Fint, hvis vi kan få kommunen til at tage ansvar.
o Kommentar fra salen: Jeg købte min have sidste sommer med min mor, og der bør være
reglement ift. hvordan haven er på en regnvejrsdag. Man bør være ansvarlig for sin egen
have og undgå nedløbsrør fra egen have til naboen. Ikke lav render. Lav faskiner,
opsamlingstønder mv. Jeg har brugt 12.000 på at der kommer en gravemaskine og laver
dræn. Stor udgift, og det er synd for dem, der ikke kan dyrke og har råddent fundament. Jeg
troede, at huset var i orden, og det er ikke i orden at købe et hus på falske forudsætninger.
o Kommentar fra salen: Man skal tage hele kolonihaven og lave en helhedsplan, så det
optimeres for alle. Ingen lappeløsninger. Næstformanden svarer: Vi prøver at få en dialog
med kommunen, og vi skal have tilbud fra flere.
o Have 53: Tag teknisk forvaltning i samråd for at få hjælp. Hvis ikke, kan teknologisk institut
for 5.-6.000 komme og lægge en plan. De anbefaler vandbede – og der er mulighed for hjælp.
Lappeløsningerne duer ikke. Nedsættes der et udvalg i dag, vil jeg gerne tilbyde min hjælp.
o Have 32: Jeg har mange tanker om vand og har en grund med masser af vand. Jeg tilbyder
gerne min hjælp. Selvom tingene ikke går hurtigt, synes jeg vi skal have respekt for hinandens
haver og sørge for det selv, så det ikke ryger ud til naboerne. Jeg ser frem til det kommende
arbejde.
o Kommentar fra salen: Der er for meget vand nede ved nyttehaverne, for der er en ny sti til
sumpområdet for at bære hestene. Dirigenten svarer, at bestyrelsen vil tage informationen
til sig.
o Have 29: Jeg kom med forslaget og vil gerne være med i udvalget. Det er et generelt problem,
og ikke enkeltmands.
o Have 60: Jeg har gjort nogle ting, men det hjælper ikke nok, for jeg har en nabo, som ikke gør
noget. Min have trænger lige nu, og der skal ske noget NU. Jeg kan ikke vente på kommunen.
o Have 38: Jeg vil gerne med i udvalget og har også masser af vand i min have.
o Have 3: Ved have 61 er der 20 cm vand.

Have 42: Jeg vil gerne med i udvalget.
Kommentar fra salen: Foreslår at alle interesserede i udvalg mødes bagefter og starter
processen. Folk er enige.
o Have 15: Jeg tror ikke, vi kan komme af med vandet ved at grave. Kommunen må rense
vandløbet til Øresund.
Dirigenten lukker sagen ned med enighed om, at dem, der vil være med i udvalget, mødes efter
Generalforsamlingen og igangsætter processen.
o
o

-

Økogruppen/Vidensdeling
o Have 58: Vi har mange ressourcer i haverne, så man kunne opfordre til at bruge hinanden
bedre til at bytte og lære af hinanden. Vi skal støtte hinanden.
o Have 23: Sidste år startede vi op på introduktionsmøder/velkomstmøder til nye. Det har vi
ikke kunne afholde pga. Pers sygdom, men det skal klart tages op igen. Så kan vi fortælle,
hvordan tingene hænger sammen, og de nye skal vide, hvordan vi kan arbejde sammen, hvad
skal der gøres ved affald mv. Nye skal klædes bedre på og bedre integration. Facebookgruppen kan netop være et godt sted til at hjælpe hinanden.
o Have 34: Meget modstand på Facebook – hvad med månedsmails med status og gode tip. Så
kan man sende et tip ind mv. på mail eller via hjemmesiden.
o Have 14: Facebook-gruppen skal ses som en mulighed, men ikke et krav. Formålet er mere
socialt/fællesskab.
o Kommentar fra salen: Ang. introduktionsdage – hvad med et velkomstbrev på mail fx – med
info om det, man skal vide. Bestyrelsen svarer: God idé. Vi får lavet velkomstmateriale.

-

Dirigenten lukker ned for kommentarer til ”Økogruppen” og åbner op for øvrige emner, der hører
under ”Eventuelt”.
Kommentar fra salen: Der står, at vi ikke bruger gift, men det tages der ikke hensyn til. Jeg
synes, vi skal blive bedre og ikke bruge gift.
o Kommentar fra salen: Det er godt med nye medlemmer, unge mennesker og gode initiativer.
o Have 52: Fantastisk arbejde i bestyrelsen. Vi skal passe på med at sige, hvad I skal gøre, for I
har gang i rigtig mange gode ting. Vi skal være taknemmelige for, at de gør det gode stykke
arbejde. Tak!
o Folk klapper.
o Have 5: Ang. varmevandspumpe? Dirigenten svarer: Den skal du tage med bestyrelsen alene.
o Kommentar fra salen: Jeg er ikke så god til at klatre i træer, så jeg vil gerne have en liste med
handymen, så jeg ved, hvem jeg skal kontakte. Jeg vil gerne betale.
o Kommentar fra salen: Hvorfor bliver der ikke åbnet for vandet i dag? Næstformanden svarer:
Vi vil gerne være helt sikre på, at der ikke kommer frost.
o Bestyrelsen gør opmærksom på, at der udsendes mails (bl.a. om åbning af vand), så det er
vigtigt, at folk opdaterer deres mailadresser, for ellers kan der ikke kommunikeres med folk.
Måske også godt at have mobilnr. Fx hvis et vandrør er gået i stykker.
Dirigenten lukker ned for ”Eventuelt” og overlader det sidste ord til Næstformanden.
o

-

Næstformanden siger tak for en god og konstruktiv Generalforsamling og ønsker alle en god sæson.
Sign. Nikolaj Bech, Dirigent

Sign. Christine Dyring-Andersen, Formand
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