HAVEFORENINGEN
SOLSIDENS NYTTEHAVER af 2007

Referat af Ordinær Generalforsamling
Søndag den 23. april 2017 kl. 14.00
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Peter Laursen have nr. 20 som dirigent, og Peter Laursen blev
valgt.
Dirigenten takkede for valget.
Dirigenten: Om generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.
Ifølge vedtægternes § 7 skal generalforsamlingen
• afholdes inden udgangen af april måned
• indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail eller brev til medlemmerne
• indeholde mindst de i vedtægtene angivne punkter.
Det fremgår ligeledes af vedtægterne
• at den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal
• at et medlem, der har overholdt sine betalingsforpligtelser, er
stemmeberettiget
• at hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen uanset antal og
størrelser af medlemmets haver
• at der kan stemmes ved fuldmagt.
Dirigenten oplyste, at der var fremmødt 29 stemmeberettigede medlemmer og
afleveret 7 fuldmagter fra stemmeberettigede medlemmer, i alt var således 36
medlemmer repræsenteret.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iht. foreningens
vedtægter og var beslutningsdygtig.
2. Valg af referent
Formanden foreslog Thomas Førby Sørensen have nr. 56 som referent, og Thomas
Førby Sørensen blev valgt.

Adresse: Solsiden 14, 2820 Gentofte Hjemmeside: solsidensnyttehaver.dk
CVR-nummer: 36872330 Mail: solsidensnyttehaver@gmail.com

3. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til formanden, der afgav beretning.
Beretningen vedlægges referatet.
Dirigenten anmodede forsamlingen om spørgsmål og/eller bemærkninger til
beretningen.
Der var spørgsmål til, hvor de nye redskabsskure skal opføres. Formanden oplyste,
at der kommer et skur i Skolehaverne og et skur i Solbakken for enden af stien mod
børnehaven.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
4. Regnskabsaflæggelse
Dirigenten konstaterede, at det reviderede regnskab for 2016 var udsendt med mail
samt fremlagt i fælleshuset.
Dirigenten gav ordet til kassereren, der gennemgik regnskabet.
Kassereren oplyste kort om poster, hvor regnskabet afveg væsentligt fra budgettet.
Dirigenten anmodede forsamlingen om spørgsmål og/eller bemærkninger.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Dirigenten gav ordet til formanden
Formanden oplyste, at der i 2016 er afholdt ekstraordinære omkostninger i form af
efterbetaling af vand og renovation til Gentofte Kommune og anlæg af
komposthegnet, og at der i 2017 er budgetteret med opførelsen af de nye
redskabsskure.
Dette medfører, at vi anvender en stor del af vores opsparing, vores
kassebeholdning skulle helst ikke blive mindre.
Formanden foreslog, at kontingentet for 2017 sættes til 710 kr. årligt, så det dækker
de budgetterede driftsudgifter.
For hele haver er der i januar opkrævet 334 kr.
Betalinger for resten af året for hele haver bliver herefter 376 kr.
I henhold til vedtægtsændringen fastsættes kontingentet som et beløb pr. have,
uanset dennes størrelse. Formanden foreslog, at kontingentet for de halve haver kun
opkræves med 376 kr. for resten af 2017.
Dirigenten anmodede forsamlingen om spørgsmål og/eller bemærkninger.
Forslaget til kontingentet for 2017 blev vedtaget.
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6. Godkendelse af budget
Dirigenten gav ordet til kassereren, der gennemgik udvalgte poster i budgettet.
Indtægter: Havelejen opkræves, så den dækker betaling af leje til Gentofte
Kommune ifølge lejekontrakten.
Andre indtægter: Indtægterne stammer fra indmeldelsesgebyret og
havebyttegebyret.
Haveleje GK: Lejebeløbet til Gentofte Kommune er i 2017 sat til 19,26 kr. pr. m2.
Lejebeløbet beregnes som lejen i henhold til lejekontrakt med tillæg af den
procentvise stigning i nettoprisindekset.
Elektricitet: Budgettet dækker 12 mdr. forbrug.
Fremmed arbejdskraft: Beløbet dækker udgift til fremmed arbejdskraft til bl.a.
træfældning af meget høje træer.
Formanden oplyste, at vi er nødt til at anvende professionelle folk, når der er tale
som særligt høje træer eller træer, der står svært tilgængeligt.
Forsikring: Beløbet dækker arbejdsskadeforsikring for medlemmerne, når de udfører
arbejde for foreningen.
Formanden gjorde opmærksom på, at forsikringen kun dækker, når skaden sker
under arbejde, som er igangsat af bestyrelsen, herunder arbejde på de fælles
arbejdsdage. Det betyder, at den ikke dækker skade under arbejde i egen have eller
under opgaver, som man selv har taget initiativ til.
Anlæg/drift kompost: Beløbet dækker driftsudgifter i forbindelse med
kompostpladsen, herunder anskaffelse af kompostkværn.
Anlæg redskabsskure: Anlægsudgiften vedrører opførelse af de to redskabsskure.
Formanden opfordrede til, at de fremtidige brugere af skurene deltog i opførelsen af
skurene.
Dirigenten anmodede forsamlingen om spørgsmål og/eller bemærkninger.
Muligheden for at opsamle regnvand til brug for vanding blev drøftet. Formanden
opfordrede til, at alle gode ideer til projekter blev beskrevet og sendt til bestyrelsen.
Budgettet for 2017 blev godkendt.
Pause
7. Valg af formand
Dirigenten anmodede om forslag.
Karen Hee foreslog Ulla Djurhuus have nr. 64 som formand.
Dirigenten anmodede forsamlingen om andre forslag.
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Ulla Djurhuus blev valgt til formand med akklamation.
Formanden takkede for valget. Formanden nævnte, at der havde været rigtigt godt
samarbejde i den afgående bestyrelse, og at medlemmer havde bakket godt op om
bestyrelsens arbejde og beslutninger. Formanden håbede at man kunne fortsætte
det gode arbejde i den kommende bestyrelse.
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten anmodede om forslag.
Ulla Djurhuus foreslog Karen Hee have nr. 54, Annette Lemmens have nr. 71, Peter
Willadsen have nr. 3 og Loulou Vincent have nr. 37 som bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten anmodede forsamlingen om andre forslag.
Der var ingen andre kandidater, og de nævnte medlemmer blev valgt med
akklamation.
9. Valg af 2 suppleanter
Dirigenten anmodede om forslag.
Ulla Djurhuus foreslog Lisa Egedam have nr. 87 og Mette Madelung have nr. 53 som
suppleanter.
Dirigenten anmodede forsamlingen om andre forslag.
Der var ingen andre kandidater, og de nævnte medlemmer blev valgt med
akklamation.
10. Valg af revisor og suppleant for revisor.
Dirigenten anmodede om forslag.
Ulla Djurhuus foreslog Peter Laursen have nr. 20 som revisor, og Anne Fau Greve
have nr. S10 til posten som suppleant.
Der var ingen andre kandidater, og de nævnte medlemmer blev valgt med
akklamation.
11. Fastsættelse af gebyrer iht. vedtægternes § 4, stk.1.
Dirigenten gav ordet til formanden, der foreslog
•
•

at indmeldelsesgebyret hæves fra 250 kr. til 500 kr.
at havebyttegebyret fastsættes uændret til 100 kr..
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•

at der fastsættes et rykkegebyr på 100 kr. til medlemmerne ved manglende
medlemsindbetaling.

Formanden bemærkede til indførelse af rykkergebyret, at der desværre er alt for
stort arbejde for kassereren med at rykke for betalinger. Ved sidste betalingstermin
var det nødvendigt at rykke omkring 15 medlemmer, og nogle af dem endda flere
gange.
Formanden opfordrede til, at alle holdt godt øje med mails fra kassereren med
opkrævningerne.
Dirigenten anmodede forsamlingen om spørgsmål og/eller bemærkninger.
Gebyrsatserne blev godkendt.
12. Behandling af indkomne forslag
I henhold til vedtægternes § 7 stk.5 skal forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Bestyrelsen havde den 15. april 2017 modtaget en henvendelse fra Anne Fau Greve
have nr. S 10A der ønskede, at træfældningsplaner diskuteres på
generalforsamlingen.
Referatet af gennemgangen af beplantningen i haveforeningen den 1. september
2016 med Gentofte Kommunes afdeling for Park og Vej har været udsendt til
medlemmerne.
Der var generel drøftelse af træ fældninger og rydning af buskområder.
Formanden oplyste indledningsvis, at vi kun er lejere, og at det derfor er Gentofte
Kommune, der bestemmer, hvilke træer, som må fældes. Generelt må vi selv tage
initiativ til at fælde mindre træer og rydde buskområder.
Der var enkelte medlemmer, som gav udtryk for, at det var vigtigt at bevare
områdets naturlige præg og ikke rydde så meget, at det kom til at fremstå for
velfriseret og parkagtigt. Dels fordi det er en del af foreningens hyggelige særkende
og dels også af hensyn til fugle og dyrelivet. Nogle medlemmer fandt, at nogle af de
beskæringer, der var sket over vinteren, virkede voldsomme.
Formanden understregede, at vi skal finde en balance, hvor vi både holder
beplantningen nede i et rimeligt håndterbart niveau, men også tager hensyn til det
naturlige præg.
13. Eventuelt
Dirigenten gav ordet til formanden der oplyste, at årets tre fælles arbejdsdage bliver:
søndag den 21. maj, søndag den 20. august og lørdag den 7. oktober.
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Formanden oplyste herudover, at bestyrelsen i forbindelse med ændringer af
ordensreglerne vil drøfte, om der skal være en regel om, at opsatte blanke
sneglehegn skal males.
Dirigenten gav ordet frit for bemærkninger under eventuelt, idet det bemærkedes, at
der ikke kan træffes beslutninger under dette punkt.
Et medlem havde set en rotte og ville høre, hvad vi skulle gøre.
Formanden oplyste, at rotter skal anmeldes til bestyrelsen med det samme, når man
ser dem. Så kan kommunen komme ud med det samme og løse problemet.
Dirigenten bemærkede, at vi også som borger er forpligtet til straks at anmelde rotter
til kommunen, hvilket kan gøres via kommunens hjemmeside.
Et medlem oplyste som godt råd, at man i Sverige graver snus ned om roserne. Det
forhindrer lus.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten.
Formanden takkede desuden de afgåede bestyrelsesmedlemmer Pernille og Sissel
for deres store indsats i bestyrelsen.
Derefter blev mødet hævet.
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