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Referat af ordinær generalforsamling i 

Haveforeningen Nørrevænge, Esbjerg 
afholdt på Jerne Kro, onsdag 16. marts 2022 kl. 18 

 

 

 

1. Velkomst ved formanden. 

 

 

2. Valg af dirigent. 

Addie fra have 31 blev valgt som dirigent. 

 

 

3. Valg af referent. 

Mai fra have 41 blev valgt som referent. 

 

 

4. Valg af stemmetællere. 

Kirsten fra have 11 og Kim fra have 125 blev valgt som stemmetællere. 

 

 

5. Formandens beretning. 

Under formandens beretning beklagede afgående formand Remo Schneider, at han desværre er 

nødt til at stoppe som formand efter at have været ramt meget hårdt af Corona med vedvarende 

helbredsudfordringer selv her flere måneder efter. Han er træt af det, fordi han stadig har en del 

visioner for haveforeningen, som han gerne ville have ført ud i livet.  

Samtidig er han bekymret for fremtiden for Haveforeningen Nørrevænge, fordi haveforeningen 

ligesom mange andre danske foreninger oplever et dyk i interessen for frivilligt arbejde. Remo 

frygter, at Danmark ender som Schweiz – hvor han kommer fra – hvor alt koster penge, og man 

betaler sig fra alt.  

Sådan kan det også blive i Haveforeningen Nørrevænge, hvis ikke flere frivillige kræfter bidrager, 

men et regnestykke lavet af formanden viser, at uden frivillig indsats vil havelejen stige til over det 

dobbelt af i dag, nemlig til 7000 kroner årligt mod de i dag 3000 kroner. 

Remo håber på en anden udgang, så han vil opfordre den kommende bestyrelse til at fokusere 

meget på at få engageret endnu flere medlemmer i at gøre et stykke frivilligt arbejde i klubben, 

hvad enten det drejer sig om en bestyrelsespost, at arrangere en fest, at stå ved en container en 

dag, eller andre ting. Han understregede især betydningen af at få flere af foreningens unge 
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medlemmer engageret. 

Hermed kan det sikres, at Haveforeningen Nørrevænge ikke på sigt kun bliver en forening for de 

velhavende, men at foreningen også fremover bevarer sin mangfoldighed, så også folk på 

overførselsindkomster og alverdens forskellige indtægtsniveauer kan være en del af fællesskabet. 

 

 

Kirsten fra have 11 udtrykte fortrøstning omkring, at coronaen sikkert har haft en del at sige, og at 

folk nu tør vove sig ud igen, og at det vil gavne fællesskabet og graden af frivilligt arbejde i 

foreningen. Selv vil hun i hvert fald gerne gøre en forskel og kan bedre gøre det, nu hvor 

coronafrygten ikke længere hærger. Desuden konstaterede hun, at der heldigvis også var mødt en 

del yngre haveejere op til generalforsamlingen, og at det lover godt for fremtiden.  

 

 

Harry fra have 39 påtalte, at formandens beretning ikke havde handlet særligt meget om, hvad 

bestyrelsen havde foretaget sig i det forgangne år. Det ville han gerne vide mere om. Desuden 

efterlyste han at kunne læse referater fra bestyrelsesmøderne. 

 

 

Formand Remo svarede, at han oplever, at Harry er stærkt i opposition til mange ting, at hans 

negativitet fylder meget, og at han koster bestyrelsen mange kræfter og meget arbejde. For 

eksempel som da Harry ved den ekstraordinære generalforsamling stillede op og blev valgt som 

vurderingsmand, men hvor det bagefter viste sig, at Harry slet ikke er medlem af foreningen, og 

han nægter fortsat at melde sig ind. Han opfordrede derfor Harry til at blive mere samarbejdsvillig 

og at melde sig ind i foreningen. 

På spørgsmålet om bestyrelsens arbejde svarede Remo, at bestyrelsens arbejde i det forgangne år 

som så mange andre ting har været begrænset på grund af coronaen, men at bestyrelsesreferater 

fremover vil kunne findes på hjemmesiden. I forhold til formandens beretning havde han fundet 

det mest meningsfuldt at bruge sin taletid på at gøre status over, hvad han oplever, at der skal til 

for at foreningen kommer bedst videre og bliver en endnu bedre haveforening. 

 

 

Mai fra have 41 sagde, at hun bifaldt Kirstens tro på mere frivilligt arbejde fra medlemmerne, nu 

hvor coronaen er på retur, og at frivilligt arbejde kan være mange ting. Det behøver ikke være en 

fast post som at være vurderingsmand eller sidde i bestyrelsen, men kan også være en af de 

mange ad hoc-opgaver som at deltage i en arbejdsdag, stå ved en container, melde sig til at lave 

en velkomstfolder mv.  
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6. Årsregnskab 

Kasserer Lars Aasted fremlagde årsregnskabet og knyttede et par bemærkninger til. Blandt andet 

nævnte han, at 2021 endte med et driftsunderskud på godt 7700 kroner.  

Dette er ikke vildt overraskende i forhold til, hvad der blev varslet på generalforsamlingen sidste 

år, hvor kassereren dengang kunne fortælle om nogle stigninger på forsikringer og renovation, 

som gjorde, at det blev svært at få regnskabet for 2021 til at hænge helt sammen. 

I forhold til posterne i årsregnskabet er der reelt kun en enkelt post, som det havde været muligt 

at spare på i år, og det var udgifterne til jubilæumsfesten. De øvrige poster har ikke været variable. 

Dermed har Haveforeningen Nørrevænge godt 7000 kroner mindre på sin bankbog ved udgangen 

af 2021 i forhold til ved indgangen af året. Nu står der godt 319.000 kroner på kontoen. 

 

 

Kim fra have 125 nævnte, at regnskabet så fornuftigt ud. Han havde kun et spørgsmål omkring 

vand, idet han har både læst og hørt, at der er et stort svind i vand i Esbjerg Kommune og ikke 

mindst i kolonihaveforeninger generelt. Han ville derfor gerne høre, om der i Haveforeningen 

Nørrevænge også er tale om et svind og dermed et problem. 

 

 

Næstformand Sandra forklarede, at der har været problemer med nogle af målerne, hvilket har 

medført et svind. Der er derfor blevet skiftet målere ud, og de sidste problematiske målere bliver 

nu udskiftet i forbindelse med, at en ny sæson starter op. Dermed burde problemet være løst. 

 

Kasserer Lars medgav også, at der har været et svind. Han kan se på opgørelserne fra forsyningen, 

at tallene ikke altid helt stemmer overens med de tal, som bliver indberettet fra læserne på 

havernes tællere. 

I 2020 var de to tal fint tæt på hinanden, men i 2021 var der et lidt større gap 

(uoverensstemmelse). Dog ikke voldsomt. 

Men alle medlemmer vil kunne se det, når de inden længe modtager opkrævning af haveleje for 

2022. På vandposten vil man her kunne se, at man skal betale antal brugte kubikmeter sidste år 

gange kubikmeterprisen (= eget forbrug) plus 100 kroner. De 100 kroner fra hver have skal dække 

det svind, der har været i foreningen.  

Dette er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, og vandsvindet er – som nævnt – noget, bestyrelsen er 

meget opmærksom på, og hvor der er skredet ind nu. Der har desuden været et eksempel med et 

sted, hvor noget var sprunget af måleren, så der var løbet en del vand vand ud, uden at det blev 

registreret. Der er desværre kun os selv til at betale, når sådan noget sker, sagde kassereren. 
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Johnny fra have 157 mente, at det var nemt at komme ud over problemerne med målerne. Han 

oplever, at haveforeningen køber de absolut billigste vandmålere til cirka 300 kroner stykket, og at 

de er nemme at snyde med, fordi man nærmest bare skal puste til dem, og så drejer tælleren 

tilbage.  

Han opfordrede bestyrelsen til at købe målere til 1500 kroner i stedet, for så sker dette ikke, 

mente han, og som en endnu bedre løsning foreslog han foreningen at skifte over til, at alle haver 

får en målerbrønd. 

 

Kasserer Lars mindede om, at netop et skifte til målerbrønde var blevet diskuteret på sidste 

generalforsamling i foråret 2021, men uden at de fremmødte medlemmer umiddelbart havde 

udvist interesse for det. Dog var man nået frem til, at et af medlemmerne skulle indhente priser på 

sådan en målerbrønd, så der også forelå nogle priser at tage beslutningen ud fra. 

Selv synes Lars, det ville være hensigtsmæssigt med en målerbrønd i alle haver, for så slipper man 

for at skulle afmontere målerne om efteråret og påmontere dem igen om foråret. 

 

Næstformand Sandra indvendte, at naboerne i Haveforeningen Parken har fået målerbrønde, men 

at de faktisk har mange problemer med det. De har blandt andet oplevet, at der var en læk et 

sted, efter at der var blevet åbnet for vandet, og så skulle alle brønde åbnes for at undersøge, hvor 

den læk var.  

Den VVS-mand, der sidste år kom for at åbne vandet i foreningen, havde fortalt Sandra, at han kun 

havde brugt to timer i Haveforeningen Nørrevænge, men hele seks timer i Haveforeningen Parken, 

fordi brønd efter brønd skulle åbnes, så man kunne finde udslippet. 

Så det kan godt være, at det er nemmere i løbet af året, men ved åbning og lukning af vandet kan 

det vise sig lige så besværligt med en målerbrønd, forklarede Sandra. 

 

Kim fra have 125 oplyste, at det var ham, der havde lovet at undersøge priser omkring etablering 

af målerbrønde, og det havde han også gjort. Han havde fået oplyst priser i samme leje, som Remo 

tidligere har fået oplyst, nemlig omkring 15.000 kroner i udgifter for at få anlagt en målerbrønd. 

For at få maskinerne ind, ville haven skulle graves op også, medmindre man ville grave med 

håndkraft. 

Desuden kender Kim et par mænd, som ved en del om elektriske vandmålere, og at der er en 

udfordring i, at de kører på batteri, og derfor kan man nok forvente, at batteriet skal udskiftes 

hvert år. Ligesom med cykellygter er det hårdt for batterier at tåle frost, og da målerne vil ligge ret 

højt i målerbrøndene i jorden, vil de mærke frosten. 

Dermed kan det give lige så meget arbejde med en målerbrød som med løsningen i dag, mente 

Kim. 

Angående almindelige målere, kan man få den slags frostfri målere, som Esbjerg Kommune sætter 

i parcelhuse ude ved gaderne. Der er noget væske i, som sikrer, at de kan tåle frost.  

Man skal dog alligevel sikre sig, at rørene altid skal kunne pustes igennem for vand, så der skal 

være en åbning et sted, understregede Kim. 
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Johnny fra have 157 forklarede, at fordi han har en målerbrønd, kan hans billige vandmåler godt 

holde til de. Den er nemlig langt nede i jorden på grund af brønden, og derfor kører den på femte 

år uden at gå i stykker og uden at være pillet af – den får nemlig ikke frost. 

Johnny holdt fast i sit forslag om, at alle haver får en målerbrønd. Selv har han givet 2500 kroner 

for at få lavet brønden. 

 

 

Gitte fra have 79 nævnte, at hun har indhentet en pris på brønd fra Finn Hansen VVS, som er dem, 

der står for vandet ude hos os. Her koster en brønd 5000 kroner. Gitte tilføjede desuden, at i deres 

have tager de heller ikke måleren af. 

 

 

Kirsten fra have 11 foreslog, at der blev nedsat et udvalg til at undersøge nærmere omkring 

vandmålere og vandbrønde, så det evt. kommer på til næste generalforsamling som et rigtigt 

opstillet forslag til vedtagelse. 

 

 

Næstformand Sandra foreslog, at der dannes et sådan vandmålerudvalg under eventuelt. 

 

 

Dorthe fra have 133 spurgte til, om ikke man kunne rykke det lidt, hvornår målerne blev taget af 

og sat på, i forhold til frost. Hun foreslog, at målerne blev taget af lidt før om efteråret og sat på 

lidt senere om foråret, måske bare rykket en uge eller to. 

 

Gitte fra have 79 svarede, at det er kommunen, der suverænt bestemmer, hvornår vandmålerne 

bliver taget af og på, i samarbejde med VVS-firmaet Finn Hansen. Så det har haveforeningen 

desværre ikke indflydelse på. 

 

Kasserer Lars Aasted vendte tilbage til regnskabet for at få det afsluttet. Han forklarede, at det, at 

foreningen har 319.000 kroner stående på kontoen godt kan lyde som mange penge, og at det 

altid kan diskuteres, hvor mange penge en forening skal råde over. Men at man skal huske på, at 

haveleje-indbetalingerne typisk først kommer fra 1/7, så i det første halve år bruges der af 

kontoen til at betale udgifter, indtil havelejebeløbene tikker ind. Han takkede revisorerne Dorthe 

Fisker og Birgitte Lund for at have revideret regnskabet for 2021. 

Herefter gik kassereren over til at fremlægge budgettet for 2022. Først forklarede han, hvor stor 

en del af foreningens udgifter, der ikke er til at rokke ved. Ud af de 3000 kroner, som hver 

haveejer betaler i haveleje, går der i alt 1291 kroner til forbundet, kredsen og til haveleje til 

Esbjerg Kommune. 
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Derudover betaler foreningen årligt cirka 47.000 kroner for renovation og cirka 35.000 kroner i 

forsikring. Det giver 82.000 kroner og altså cirka 1000 kr. pr. have, når de fordeles. 

Når disse 1000 kroner lægges oven i de 1291 kroner, giver det altså knap 2300 kroner i faste 

udgifter ud af de 3000 kroner, som havelejen lyder på. Dermed er der 700 kroner pr. have tilbage 

til foreningen at arbejde med. Det giver rundt regnet 60.000 kroner tilsammen for alle haverne.  

Når det kommer til indtægterne, lyder de samlet på 340.000 kroner. Kassereren forklarede, at når 

han så opstillede et balanceret budget for 2022, landede man på et lille underskud på 1500 kroner. 

Hvis foreningen ikke ønsker dette mindre underskud for 2022, så er der forskellige beløb, som 

man kan ændre på. Der er blandt andet den post, som hedder ”fællesarealer”, og som er 20.000 

kroner, der er afsat med henblik på genopretning, materiale til stierne, maling af låger og 

alverdens anden vedligehold og forbedringer, som man i bestyrelsen eller blandt medlemmerne 

kunne få idéer til at få gennemført, for eksempel i forbindelse med en arbejdsdag. 

Derudover har vi ligesom sidste år afsat 10.000 kroner til festudvalget. Så i alt er det 30.000 

kroner, vi kan vælge at ændre på. De andre poster er der som sagt ikke så meget, vi kan rykke ved. 

Der er for eksempel udgiften til grøn container, men den vil vi jo gerne have, så vi kan komme af 

med vores ting. 

Kassereren forklarede, at medlemmerne sidste år på generalforsamlingen vedtog en stigning i 

haveleje på 350 kroner, så havelejen steg fra 2650 kroner til 3000 kroner, for at få pengene til at 

hænge sammen. Han spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer. 

 

 

Kim fra have 125 spurgte til, om det ikke ved generalforsamlingen sidste år blev vedtaget at hæve 

kloakdækslerne i stierne. 

 

Næstformand Sandra forklarede, at bestyrelsen havde været i dialog med kommunen, fordi der er 

så meget ral på nogle af stierne, og om der kunne sættes nogle ramme på, for at hæve dækslerne, 

men det mente kommunen ikke, at der skulle.  

 

Johnny fra have 157 foreslog, at man gjorde noget, for gruset på hans sti samler sig nede i den ene 

ende. Stien er faldende, og så rutsjer gruset. Han foreslog desuden, at de mange huller på selve 

hovedstien Mågeparken udjævnes. Især der hvor skraldespandene stå. 

 

Remo forklarede, at selve det med det rutsjende grus er svært at gøre noget ved. Men hullerne i 

Mågeparken-stien skal udbedres, og det skal ske i samarbejde med Haveforeningen Parken, når de 

er færdige med at grave. Sandra har allerede været i kontakt med formand Lilly fra 

Haveforeningen Parken omkring det. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt og vedtaget af medlemmerne. 
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7. Godkendelse af budget. 

Budgettet for 2022 blev godkendt. 

 

 

 

 

8. Valg af formand for 2 år.  

Remo sagde, at han havde håbet, der var flere, der ville melde sig til posten som formand. Der har 

dog kun været et enkelt medlem, som har vist interesse for at stille op, nemlig Gitte Sydbøge fra 

have 79, som i dag er menigt bestyrelsesmedlem. 

 

 

Gitte Sydbøge tog herefter ordet for at fortælle om sine tanker omkring formandsposten og 

foreningens fremtid. Her gengivet ordret: 

”Jeg vil sige, at jeg håbede på en skov af hænder til formandsposten. Jeg håbede på, at andre var 

interesseret i at give en hånd på posten som formand, men nu når der ikke er, vil jeg godt stille op, 

og jeg er sikker på, at jeg og næstformand Sandra kan få et godt parløb. 

Mit største ønske som formand er, at der ikke er brok. Jeg havde egentlig takket nej til overhovedet 

at stille op til bestyrelsen igen, fordi jeg synes, det er så træls, at der skal være sure miner i et så 

lille fællesskab som vores. Sladder ned ad stierne. Hvisken i krogene. ”Jeg har hørt” og alt det der. 

Det synes jeg er så trist, og det var faktisk en af grundene til, at jeg havde takket nej til at fortsætte 

i bestyrelsen. Jeg synes, der går alt for meget tid med ævl og kævl, frem for at man bare har fokus 

på at passe hver vores egen lille matrikel. 

Vi har alle en have, og så kan man da være fuldstændig ligeglad med, hvad andre i deres haver går 

og gør. Så længe folk passer haven og følger de regler, der er. Det er sådan, jeg har det. 

Og da der ikke er andre, der stiller op, vil jeg gerne tage tørnen som formand. For faktisk har jeg 

planer om at have mit hus derude i rigtig mange år. Og jeg er megaglad for at have mit hus 

derude. Men for mig er det vigtigste simpelthen, om der er en god tone. At man snakker ordentligt 

med hinanden, og man snakker ordentlig OM hinanden.  

Og at man har et fællesskab. For når man køber en kolonihave, køber man sig faktisk ind i et 

fællesskab. Har man ikke lyst til fællesskabet, er det også okay, men så lad være med at brokke sig 

over alle andre. Det er min indgangsvinkel. 

Jeg synes, det er ærgerligt, at Remo stopper, for jeg synes, han har gjort det megagodt. Og jeg vil 

gerne løfte hans ånd og køre det videre på den måde, han har gjort det på. Men jeg gider 

simpelthen ikke brok. Og hvis man skal brokke sig, håber jeg, at man gør det konstruktivt. Det er 

også den måde, jeg selv vil arbejde på. Det er konstruktivt. Det er ikke, om Gurlis have er blå, eller 

om Arnes hæk er grøn. For mig er det, at vi er konstruktive og søde ved hinanden, så man kan tage 

ud i sin have med ro i maven.  
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Hvis nogen har noget til hinanden, så kom og sig det til hinanden. På en god måde. Så er jeg sikker 

på, at vi kan løse rigtig meget. Vi kan se til Ukraine, hvordan det ser ud, når man ikke snakker 

sammen. 

Hos os synes jeg, der skal være en god tone og rart at være, flag i flagstangen, og at man hygger 

sig. Det er det, jeg kan stille op til. Og hvis andre har en helt anden holdning, så tag endelig 

pladsen, for så træder jeg gerne tilbage. 

Om mig selv kan jeg sige, at jeg har have 79, er gift med Peter, og vi har haft have i fem år. Vi er 

megaglade for at bo derude, vi er der hele sommeren, og vi har tre børn. Dem er der fuld fart på, 

og det håber jeg er til glæde for rigtig mange. Der er dog ingen fugle i vores have. De er fløjet for 

længst. 

Jeg er 41 år og arbejder som kvalitets- og servicekoordinator ved O&J Brand og Sikring, hvor jeg 

sidder og styrer kontoret derinde. Derudover er jeg formand i vores andelsforening i Torvegade, 

hvor vi bor, så det er ikke uvant for mig at være formand. Jeg synes selv, jeg er ret tilgængelig, så 

det håber jeg også, I vil opleve. Mange tak for ordet.” 

 

Gitte fra have 79 blev valgt som formand. 

 

Ordstyreren takkede Remo for hans store arbejde i foreningen, og der var en stor klapsalve. 

 

 

 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.  

Kevin have 31 stillede op og blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

Kevin tog ordet og fortalte lidt om sig selv:  

”Jeg hedder Kevin og er i have nummer 31. Vi har ikke fået byggetilladelse endnu, så det venter vi 

på. Vi har kun haft haven halvandet år, men det føles som lang tid, når vi ikke har fået en 

byggetilladelse. Jeg er gift med Addie, som forsøger at styre ordet i dag. 

Til daglig er jeg ansat som speditør, hvor jeg jonglerer lidt lastbiler rundt i Europa. Vi glæder os til 

at få et kolonihavehus. 

Jeg kunne godt tænke mig at involvere nogle af dem, som ikke er her i dag. Måske nogle af de 

unge. Så der også er nogle her til generalforsamlingen om 5 og 10 år.” 

 

 

10. Valg af 1 eller 2 suppleanter for 1 år.  

Kim have 125 stillede op og blev valgt som 1. suppleant.  

Derudover blev Lene valgt som 2. suppleant. Lene havde givet skriftlig tilkendegivelse om, at hun 

godt ville stille op.   

 



9 
 

 

 

11.  Valg af revisor for 2 år.  

Anna have 111 blev genvalgt som revisor. 

 

 

12. Valg af revisorsuppleant for 1 år 

Der blev talt om, at Birgitte fra have 71 måske kunne være interesseret, men hun var ikke til stede. 

Der blev lagt en telefonbesked hos hende. Birgitte har efterfølgende givet tilsagn om valg som 

revisorsuppleant. 

 

 

 

13. Valg af vurderingsmand for 2 år. 

 

Foreningens nuværende vurderingsmand, Morten, forklarede, at det er et spændende arbejde 

som vurderingsmand, men at der også er den del arbejde i det. Som vurderingsmand skal man ud 

at måle haven og huset op, inden det sendes til kredsen, hvorefter repræsentanter fra kredsen 

kommer ud til vurdering, hvor man som vurderingsmand også er med. Man skal regne med 2-3 

timers arbejde pr. have. Man får 1000 kroner om året i honorar for at være vurderingsmand, og 

det er skattepligtigt. 

Det kræver ingen specielle forudsætninger at blive vurderingsmand, da man kommer på kursus i 

opgaven. 

Når man opmåler huset og grunden, skal man opmåle både hus og skur og overdækningen dertil 

og udregne arealerne. Tallene skal man sende ind sammen med girokort og den obligatoriske 

ejererklæring, underskrevet, til kredsen. Herefter får man en mail 2-3 dage før, at kredsen 

kommer ud til vurderingen. Så skal du sørge for, at der er låst op til haven den dag. 

 

Morten ønskede at stoppe som vurderingsmand d.d. på generalforsamlingen. 

 

Sandra meddelte, at hun stillede op som vurderingsmand. 

 

Vibeke fra have 19 meddelte også, at hun stillede op som vurderingsmand. 

 

Der fulgte herefter en kort debat om, hvorvidt begge kunne blive valgt som vurderingsmand, men 

da man ønsker et overlap, besluttedes det, at der skulle vælges dels en vurderingsmand og dels en 

suppleant til vurderingsmand. Idet det ønskes, at der også her skal være overlap, så der hvert år er 

én ud af de to vurderingsmænd på valg. 

Det blev derfor besluttet at vælge én vurderingsmand for to år nu og så en vurderingsmand-
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suppleant. Den, der bliver valgt som suppleant, skal så på valg igen næste år og kan først her blive 

valgt som vurderingsmand for to år. På den måde kommer ”overlap-systemet” i gang. 

 

 

 

Sandra valgt til vurderingsmand for to år og Vibeke valgt til vurderingsmand-suppleant for et år. 

 

 

 

14. Valg af vandaflæser for 2 år 

Næstformand Sandra beklagede, at der i den udsendte dagsorden manglede to punkter – valg af 

vandaflæser og valg af festudvalg – og bad generalforsamlingen om lov til at tilføje disse to 

punkter. Tilføjelsen blev vedtaget. 

 

Det ene punkt var valg af vandaflæser. Foreningen har i dag Søren fra have 41 som vandaflæser. 

Han blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling i sommer. Men ligesom med 

vurderingsmændene skal der gerne være to vandaflæsere, som bliver valgt på skift. 

 

Næstformand Sandra og vandaflæser Søren forklarede sammen, at det ikke kræver nogen 

forudsætninger eller kendskab til vand eller målere at klare denne opgave. Det går ud på, at man i 

foråret monterer målere i alle haver, og i efteråret skal målerne aflæses og pilles af for vinteren. 

Derudover skal man være til stede, når VVS-firmaet Finn Hansen kommer ud og åbner for vandet 

mv. Enkelte gange kan der være tale om, at man i løbet af året skal komme ud akut, hvis der 

sprænger en måler, men her er Søren håndværker og kan godt tage hovedansvaret for den del. 

 

Kirsten og Kurt fra have 11 meldte sig for tilsammen at varetage tjansen som vandaflæsere 

sammen med Søren, og de blev valgt. 

 

 

 

15.  Valg af festudvalg for 1 år 

Næstformand Sandra efterlyste, at nogen melder sig til festudvalget. Det er dog ikke noget krav, at 

der skal vælges nogen nu og her, og Sandra foreslog derfor, at man går og summer over det og 

melder sig til bestyrelsen, hvis man får lyst til at være en del af et festudvalg. Festudvalget har 

10.000 kroner at holde fest for. 

 

 

16. Eventuelt 

Kasserer Lars gjorde opmærksom på, at man ligesom med festudvalget gerne må gå og tænke 

over, om man kunne have lyst til at blive kasserer. Der sker nemlig det, at Lars og Bente sælger 
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deres have i løbet af 2022, hvis det kan lade sig gøre, og derfor må han udtræde af bestyrelsen, og 

kassererposten bliver ledig. Der skal derfor vælges kasserer ved en ekstraordinær 

generalforsamling.  

Lars forklarede, at kassererposten er forholdsvis tilgængelig, især efter at det er blevet godt 

struktureret, og i dag er det hele elektronisk, hvorimod det hele foregik i en kolonnebog, da Lars i 

sin tid blev valgt som kasserer. Det, der kan tage lidt tid, er den dag om året, hvor man skal skrive 

girokort og scanne dem ind og sende dem til medlemmerne, men det klares nu også snildt. 

 

 

Johnny fra have 157 foreslog, at man overvejer at gøre havelejen forskellig, alt efter størrelsen på 

haverne. I dag betaler alle 3000 kroner om året, uanset hvor stor eller lille haven er, men Johnny 

mente, at dem med store haver på 600 kvadratmeter burde betale mere end dem med haver på 

200 kvadratmeter. Det må gerne komme på som et punkt til næste generalforsamling, så Johnny 

vil forsøge at huske indbringe forslaget skriftligt, når den nærmer sig. 

 

Kirsten fra have 11 ønskede, at Johnny i den forbindelse udarbejder et papir med nogle forslag til, 

hvordan den nye beregning kunne laves. 

 

Kim fra have 125 foreslog, at bestyrelsen melder ud med nogle helt faste datoer, hvor man kan 

melde sig på forskellige arbejdsopgaver i løbet af året, for eksempel containervagt, arbejdsdag mv. 

 

Gitte fra have 79 svarede, at netop containerdagene ligger fast fra april og frem, så de er lette at 

finde, og her bliver der også meldt datoer ud, som man kan skrive sig på. Hun syntes, det var en 

god idé at gøre det på samme måde med andre enkeltstående arbejdsopgaver i foreningen. 

 

 

Sandra bakkede op om den idé og sagde, at de datoer er en vigtig opgave for den nye bestyrelse 

og bør ligge først for efter konstitueringen. Hun har talt med Haveforeningen Parken om de 

grønne containere, og det er bestyrelsens tanke, at formanden sender breve ud med datoerne, så 

snart det er muligt.  

 

 

Dette var Gitte (ny formand) fra have 79 enig i. Desuden nævnte hun, at der er flere muligheder 

for at lægge et stykke arbejde i foreningen. Arbejdsdage er én mulighed, men det er også en 

mulighed ’blot’ at hjælpe andre i haverne med de ting, som de mangler hjælp til, som at male 

lågerne, rydde op på stierne eller hjælpe til i haven. Idet der jo i haveforeningen både er yngre og 

ældre medlemmer, så man må hjælpe hinanden stierne imellem. 

 

 

Kim fra have 125 spurgte til havepræmieringen, og hvordan det foregår. Sandra forklarede, at der 
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plejer at blive sendt en mail ud i april om det fra kredsen, hvorefter tilmeldingen ligger 1. maj. 

 

 

Sandra vendte tilbage til det forslag, der tidligere på aftenen var fremkommet om at nedsætte et 

”vandmålerudvalg” til at undersøge priser og muligheder i forhold til andre målere end dem, vi har 

i dag, samt fordele og ulemper ved målerbrønde. Hun spurgte, om nogen ville melde sig til et 

sådant udvalg.  

 

 

Johnny fra have 157 og Kim fra have 125 meldte sig. De vil så snarest sætte sig ned sammen med 

vandaflæserne – det vil sige Søren fra have 41 og Kirsten eller Kurt fra have 11 – og holde et møde. 

 

Lars fra have 47 foreslog i den forbindelse, at vandmålerudvalget forud for næste 

generalforsamling har udarbejdet fx to forskellige forslag, som sendes ud til medlemmerne i 

forvejen. På den måde kan man nå at forholde sig til, om man ønsker det ene eller det andet eller 

ingen af delene, og der kan tages beslutning på generalforsamlingen om det. 

 

 

Generalforsamlingen var hermed slut. Formanden takkede for god ro og orden. 

 

 

 


