HF. – Vedbæk
Referat fra generalforsamlingen søndag den 10. april 2016.
________________________________________________________
Dagsorden:
Punkt 1.: Valg af dirigent
Punkt 2.: Formandens beretning
Punkt 3.. Regnskab/budget 2015/2016
Punkt 4.: Indkomne forslag
Punkt 5.: Fastsættelse af haveleje
Punkt 6.: Bestyrelsesvalg
Ad 1.) Valg af formand Bent Pedersen Have 52. – villig til genvalg
Ad.2.) Valg af kasserer Kirsten Lange Have 9. – ønsker ikke genvalg
Ad. 3.) Valg af best. medlem Hans Petersen Have 43. – ønsker ikke genvalg
Ad. 4.) Valg af best. medlem Linda J. Jacobsen Have 18. – ønsker ikke genvalg
Ad. 5.) Valg af best. medlem Signe Schrøder Have 69. – ønsker ikke genvalg
Punkt 7.: Valg af best. suppleant. Anders Have 68. – Villig til genvalg
Punkt 8.: Valg af best. suppleant Astrid Have 38. – Genopstiller ikke
Punkt 9.: Valg af revisor for 2. år: Peder Jørgensen Have 22. – Genopstiller ikke
Punkt 10.: Valg af revisor suppleant
Punkt 11.: Valg af festudvalg – til 40 års jubilæum
Punkt 12.: Eventuelt.
Solen skinnede da flaget gik til tops ved fælles hjælp, og vi sang traditionen tro ” I østen stiger solen op”
til tonerne af John Ravnkildes harmonika.
Formand Bent Pedersen (BP) bød velkommen, og meddelte der ikke måtte ryges i Klubhuset, der ville
blive indlagt rygepauser.
Punkt 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen anbefalede Per Ysbæk (PY) – Per blev valgt. PY. konstaterede
at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Orla have 50. gav udtryk for at der ikke kunne indkaldes
til generalforsamling via mail eller opslag på hjemmeside, og varslet skulle være 30 dage. Da det rent
juridisk er korrekt og Kolonihave Forbundet benytter samme procedure, blev Orlas ”forslag” nedstemt.
Orla havde ”også” fået indkaldelsen tilsendt. Der var enighed om, at indkaldelse til generalforsamling
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og referat udsendes via mail samt opslag på hjemmesiden. De medlemmer der ikke benytter mail, vil
selvfølgeligt få indkaldelsen/referat tilsendt.
Ved opråb kunne BP konstatere, at 34 haver var repræsenteret, svarende til 50 % af haverne. Som
stemmeudvalg: Charlotte have 35 og Helle West have 27.
Punkt 2. Formandens beretning: BP startede sin beretning, men fik et ildebefindende, og ambulance
måtte rekvireres, hvilket Linda Have 18 sørgede for. PY indlagde pause. Kasserer Kirsten Lange have
9. overtog formandens beretning, med godkendelse fra forsamlingen.
Der er i 2015 solgt 4 haver – nemlig have 31 + 48 + 57 + 68, der blev budt velkommen, må I nyde jeres
have, og deltage i HF´s fællesskab.
INDBRUD: Vi har i år været plaget af indbrud, hvor man primært er gået efter let sælgeligt + penge.
Lad os håbe det er slut. Tag jeres forholdsregler.
ELLESLETTEGÅRD: Vi har haft et yderst positivt møde, og blev bl.a. enige om, at ved fester i
HF./Klubhus blev vores medlemmer på matriklen, og forvildede sig ikke ned til staldene/hestene der
bliver skræmte. Samtidig bør al kørsel gennem rideskolen foregå i meget roligt tempo, vi har med meget
sårbare ryttere at gøre. Elleslettegård vil selv tage action mht. til rep. af vejen, HF. ønskede ikke at
deltage i et vejlav, men kunne muligvis tilbyde grus til hullerne efter aftale. Slutteligt, når vores låge
lukkes for vinteren, så parker venligst i venstre side, og ikke ved foldene.
VAND I HF. Vi er ikke herre over hvor meget vand vi får fra oven, heller ikke i fremtiden. Sørg for at få
drænet, få lavet faskine ved afløb fra tagrender. Alle store dræn er spulet i gennem. Vi har til
orientering anskaffet et ”nødsæt” til rep. af vandhaner/rør man kan låne. (Anders have 68.)
KØRSEL PÅ STIERNE. Skal begrænses meget, da der ligger dræn og rør der ikke tåler, at der
gentagne gange bliver kørt med bil og trailer. Brug venligst trillebøren. Alternativt må låsene i bommen
udskiftes til systemlåse der ikke kan kopieres.
KLUBHUSET. På den opsatte kalender uden på huset og på hjemmesiden kan man følge med i hvornår
Huset er udlejet. Vi står muligvis overfor, at anskaffe en proff. opvaskemaskine, hvilket dog skal
vurderes, da det er en omkostning på ca. 18.000,- kr. Omkring den nuværende, skal anvisningen følges
nøje, for et tilfredsstillende resultat.
HØJE TRÆER. Vi har vedtaget, at træerne i vores haver ikke må være mere end 4 m. høje, overhold
venligst dette mhv. til ordensreglerne.
POSITIVE TING I HF. Vi er startet med at få lagt sten på stierne, det fortsætter vi med, skulle gerne
blive færdige med det i år. Muligvis skal der efterfyldes på de stier hvor der allerede er lagt ud.
BRÆNDEPLADSEN. Her er sket en del, nu skal vi sortere vores affald, der er sat skilte op til
anvisning af ting, og i den forbindelse kan der også ”klunses” lidt. Men ellers er det genbrugspladsen du
skal benytte. Hvad du bringer med til HF., skal du selv fjerne igen.
SKIDT BREVE. Vi fortsætter med proceduren omkring brevene, men vil i første omgang tage en ”snak”
med den pågældende havelejer, fulgt op med en moderat skrivelse.
VENTELISTE. Vi har indført et ventelistegebyr på kr. 150,00 årligt for at stå på ventelisten til en have
i HF. Vedbæk. Efter et interview til Rudersdal avis, viste det sig, at mange ikke var klar over der lå en
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HF. i Vedbæk. Der er p.t. 7 på ventelisten. Underforstået, at man skal bo i kommunen for at komme i
betragtning. Fortæl om vores haver til venner og bekendte.
HAVEBEDØMMELSER og PRÆMIERING. I år var det HF. Grøndal der bedømte vores haver,
resultatet kan ses af nedenstående:
Kolonihaver:

Nyttehaver:

Have.

Point.

Præmie.

Have.

Point.

Præmie.

43.

37,7

1.

54.

28,8

1.

35.

36,2

2.

52.

26,6

2.

10.

33,1

3.

56.

23,3

3.

16.

32,1

4

3.

32,2

5

19.

30,5

6

4.

29,0

7

22.

28,8

8

33.

28,1

9

44.

23,0
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I alt 10 kolonihaver og 3 nyttehaver
FÆLLESARBEJDE. Bestyrelsen har besluttet at afholde 3 fællesarbejdsdage i år. Deltager man ikke
udløser det en bod på kr. 300,- kr. Flere har efterspurgt en lørdag eller søndag. Der er taget til
efterretning. Dagene bliver: onsdag den 11. maj kl. 17.00 + søndag den 19. juni kl. 10.00 + tirsdag den
30 august kl. 17.00. Der vil blive serveret sandwich eller andet spiselig + drikke. Husk at blive krydset
af hos Kirsten når I kommer. Hvorfor 3 gange skyldes vi har en del projekter, f.eks. langs ridestien,
hvor der er en del høje træer der skal skæres ned, samt i modsatte ende en del træer der skal skæres
ned i 2. m. højde. Samtidig påtænkes det at erstatte det møre hegn på parkeringspladsen med store
sten med et mellemrum på ca. 1 m.
40 ÅRS JUBILÆUM. HF. Vedbæk blev etableret her den 01.09.1976. Her påtænker vi at holde fest,
hvorfor vi gerne vil have et festudvalg, der kan komme med ideer og forslag.
GENERELT. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle der har fået tingene til at fungere og gjort noget for
foreningen. Jan for græsslåning af legeplads + indkørsel, Kim og Hans for deres hjælp i
kompostrummene, samt Jacob og ikke mindst Anders der altid er villig til at hjælpe med både det ene
og andet, og ikke at forglemme bestyrelsen, jeg ved det har været et stort arbejde med mange møder.
Vi mangler stadig en del mailadresser, for bl.a. udsendelse af haveleje. Kan mailes til kirstenlange@mail.dk - husk havenr.
Husk der vil blive åbnet for vandet, så vær venligst i jeres haver, så I kan lukke for hanerne.
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Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.
PY spurgte om der var spørgsmål til formandens beretning, fremlagt af Kirsten (KL).
FÆLLESARBEJDET: her blev det besluttet at fortsætte som sidste år, med 3 gange, hvoraf det er pligt
at møde de 2 gange ud af de 3.
Have 68. er blevet udvidet med en del af brændepladsen. Udvidelsen blev godkendt.
Haverne er generelt generet af det høje grundvand, man burde kunne afhjælpe det noget ved faskiner.
Store sten der danner kant på parkeringspladsen, blev godkendt, skønt der var delte meninger.
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.
PY gav herefter ordet til kasserer Kirsten Lange.
PUNKT 3. Regnskab/ Budget 2015/ 2016.: KL indledte med, at vi har i år har et fornuftigt underskud, de to fakturaer der spøgte sidste år, og gav et større overskud, da betalingen burde have ligget i 2014,
de blev først sendt og betalt i jan. 15, hvilket bl.a. bevirker underskuddet i år. Var indbetalingen
foregået i 14., ville vi i år have haft et overskud på ca. kr. 5.000,-.
INDTÆGTER: al haveleje var betalt ved regnskabsårets slutning/årsskiftet. Der er solgt 4 haver: 48 +
31 + 57 + 65. Der er i år oprettet en ”Venteliste”, her indgår beløbet på kr. 150,-, det koster på årsbasis
at blive optaget. Klubhuset har været udlejet 12 gange, det er længe siden det har været tilfældet.
Telefonboksen gav kr. 360,-, egentlig i underkanten, når der f.eks. både er blevet klippet hække samt
bygget. Jeg havde indbetalt vores kollektive forsikring 2 x, jeg fik 2 girokort, men opdagede heldigvis
fejlen, og fik det for meget indbetalte kr. 5.050,- retur. Den ene solgte have var et dødsbo, her indbetalte
Skifteretten salgsbeløbet til HF., som jeg overførte til boets advokat, beløb der figurerer under Diverse.
UDGIFTER: Vi har brugt mere vand i 2014, faktisk for 4.000,-kr. mere end i 2013. Forventer ingen
stigning efter et regnfuldt 2015. EL.er blevet dyrere. Ejd. Skat er status quo. Affald/kompost ligger p.t.
stabilt. Drift HF. arealer/hus ligeledes stabilt. Det samme gør lejen til Rudersdal kommune også.
Uforudsete driftsudgifter dækker bl.a. spuling af drænrør, ny vandhane + slange i køkken, vandbrud på
Paradisstien, samt bekæmpelse af mosegrise. TDC er afmeldt. Nyanskaffelser dækker bl.a. grus til
stierne, nyt klapbord til Klubhuset samt multitrimmer. Diverse udgifter dækker bl.a. overførsler af
indbetalte vurderingsbeløb, bobestyrer og returnering af haveleje.
Afslutningsvis er man velkommen til at betale haveleje efter generalforsamlingen
PY. spurgte om der var spørgsmål til regnskabet
Der blev spurgt hvad overskuddet var i 2014? – KL. ca. 28.000,- kr. Hvor mange står der på ventelisten?
– KL. der står p.t. 7 pers.
Bestyrelsen her tegnet kollektiv forsikring, hvilket bl.a. dækker skader ved fællesarbejdet. Der er blevet
indkøbt grus til stierne og multitrimmer der er beregnet til fællesarealerne.
Regnskab og budget blev overgivet til generalforsamlingen og godkendt med akklamation..
PUNKT 4.: Indkomne forslag. Indsenderne af forslagne fremlagde dem selv.
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Penny Have 53 + Elise have 60: Hvilke kriterier lægges der til grund for udvælgelse af haver til
bedømmelse. - Forslag: At generalforsamlingen hvert år nedsætter et udvælgelseshold, bestående af 2.
best.medl. og 3. menige medl. - Forslaget blev vedtaget.
Penny Have 53: Der skal gøres noget ved legepladsen. Eksisterende legeredskaber skal gøres lovlige
eller fjernes evt. på første fælles arbejdsdag, gælder også det nedlagte fodboldmål. Der nedsættes et
legeplads udvalg. Der søges fonde til dækning af udgifterne, resten betales af HF.
Forslaget blev vedtaget. Til legepladsudvalg blev Penny have 53 + Simone have 17 + Trine have 28
valgt.
Trine Have 28.: Foreslår skærpet indsats overfor brugere af Round Up samt ikke tilladte kemiske
sprøjtegifte. Brugen skulle udløse en bøde på kr. 2.000,-. Forslaget mht. til bøden blev ikke vedtaget, men det er en selvfølge der ikke sprøjtes med kemiske sprøjtegifte .
Trine Have 28.: Foreslår et fælles redskabsskur, hvori de fælles havemaskiner kan opbevares. Skuret
placeres ved ”Byttecentralen”. Forslaget blev nedstemt.
Trine Have 28.: Foreslår der bliver indkøbt, evt. søgt midler til en hjertestarter i HF. Forslaget blev
vedtaget.
Orla Have 50.: Henviser til, at den kommende bestyrelse lovliggør alle forhold vedr. udlejning af haver.
– Bestyrelsen vil arbejde på det. Der optages f.eks. kun medlemmer på ventelisten der bor i Rudersdal
Kommune.
PUNKT 5.: Fastsættelse af haveleje. Den nuværende haveleje bibeholdes. Kolonihaver kr. 1.500,-.
Nyttehaver kr. 1.000,-.
PUNKT 6.: Bestyrelsesvalg.
Ad. 1.) Valg af formand – Bent Pedersen have 52. var grundet sygdom fraværende. Per
Ysbæk Nielsen have 19. blev valgt.
Ad.2.) Valg af kasserer – Kirsten Lange have 9. ønskede ikke genvalg. Camilla Paludan
have 49. blev valgt.
Ad.3.) Valg af best.medl. Hans Petersen have 43. ønskede ikke genvalg. Karl Schlüter
have 38. blev valgt.
Ad.4.) Valg af best.medl. Linda J. Jacobsen have 18. ønskede ikke genvalg. Lars Dollerup
have 17. blev valgt.
Ad.5.) Valg af best.medl. Signe Schrøder have 69. ønskede ikke genvalg. Kirsten Lange
have 9. blev valgt. Signe fortsætter som weebmaster.
PUNKT 7.: Valg af bestyrelsessuppleant: Anders Sørensen have 68. – Anders blev genvalgt
PUNKT 8.: Valg af bestyrelsessuppleant: Astrid Schrøder have 38. ønskede ikke genvalg. Mariann
Juulager have 21. blev valgt.
PUNKT 9.: Valg af revisor for 2. år: Peter Jørgensen have 22. ønskede ikke genvalg. Nicolej Bech have
8. blev valgt.
PUNKT 10.: Valg af revisor suppleant – Jack Pedersen have 44. blev valgt.
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Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Per Ysbæk Nielsen have 19.
Kasserer: Camilla Paludan have 49.
Beststyrelsesmedlem/Næstformand: Lars Roos Dollerup have 17.
Bestyrelsesmedlem: Karl Schlüter have 38.
Bestyrelsesmedlem: Kirsten Lange have 9.
Bestyrelsessuppleanter:
Anders Sørensen have 68.
Mariann Juulager have 21.
Revisor for 2 år: Nicolej Bech have 8.
Revisorsuppleant: Jack Pedersen have 44,
PUNKT 11.: Valg af festudvalg. Ingen stillede op. Bestyrelsen beslutter omkring 40. års jubilæet.
PUNKT 12.: Eventuelt
Det blev foreslået, at man oprettede en mailingliste, f.eks. i tilfælde af indbrud.
-

Komposten skal helt ud i hjørnerne, samt aflæsses helt ind, og ikke midt i rummet.
Arbejdsdagene bør være mere effektive.

Generalforsamlingen takkede tidligere formand Bent Pedersen for arbejdet de foregående år.
PY afsluttede en noget turbulent generalforsamling med tak for i dag. Husk at lukke for vandhanerne i
jeres haver.

Formand:

Dirigent:

Per Ysbæk Nielsen

Per Ysbæk Nielsen

Referent:

Referent:

Kirsten Lange

Signe Schrøder
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