
Dagsorden til ordinær generalforsamling I HF Ellevang 19-10-2019 

1. Velkomst 

2. Valg af ordstyrer 

3. Valg af referent 

4. Valg af stemmetællere 

5. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse ved formanden 

6. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse ved kassereren 

7. Indkomne forslag 

8. Valg: Formanden Hans Peder Christensen (modtager genvalg)                                              

Næstformand Michael Larsen ( modtager genvalg)  

9. Valg af suppleant 

10. Valg af revisor 

11. Evt. 

 

 

1. Velkomst ved formanden. Der er fremmødt 27 haver Lise fra have 132 vil gerne have præsenteret 

bestyrelsen. HP præsentere og alle i bestyrelsen er tilstede.  

2. Søren Jensen bliver foreslået og takker ja til valget. Ordstyrer konkludere at generalforsamlinger er 

lovligt indvarslet.   

3. Jeanette Carstensen 

4. Åse og Ditte 

5. Beretningen er omdelt og oplæses af formanden. Den blev enstemmigt godkendt. 

6. Regnskab ved John: regnskabet blev gennemgået, og John fortalte, at det havde været svært at få 

alle havelejerne hjem, men at det var lykkes, og at det fremover hurtigere vil blive sendt til advokat 

-ved manglede betalinger. Der har været et efterslæb på vand, pga. større forbrug i 17-18. 

Renovationen er ligeledes steget, da foreningen nu har 3 container. Vi har brug for selvjustits, da 

containerne, bliver brugt til andet end restaffald, og de effekter der bliver stillet ved containerne, så 

skal køres væk af bestyrelsen. Der er blevet brugt penge på dræn og nye sten og bænk ved indkørslen. 

Kasseren oplyser om de godtgørelser der er givet til bestyrelsen medlemmer.                                                                 

Efterslæbet fra tidligere kasserer, er trukket ud at regnskabet, der stilles forsat krav om 

tilbagebetaling. Der er blevet tegnet en ny bestyrelse ansvarsforsikring, da den gamle var for dyr. 

Proceduren for at hæve penge i banken er, at der skal to bestyrelse medlemmer der skal godkende 

det. Der stilles spørgsmål til om der er lagt budget for næste år, dette er der ikke, men der er fast 

lagt penge til vejbump. Regnskabet blev godkendt. 

7. Forslag 1. 

Ændringsforslag til ordensregler punkt A. 

Der må max holdes 5 kæledyr (hund, kat høns minus haner) på haveloddet. Hønsene skal holdes i 

hus/indhegning.  

Katte problematikken blev diskuteret, da mange i haveforeningen oplever at der mange vildkatte i deres 

haver, samt at der også ses katte der ikke har det for godt. Kattens værn vil indfange 10 katte, det koster 



500 kr. pr kat, de vil herefter ikke indfange flere, da kattene ikke ses som herreløse, pga. fodring i haverne 

som bestyrelsen mangler bevis på, for at kunne lave sanktioner. 

Ny ordensregel i punkt A: Der må max holdes 5 husdyr på haveloddet. (Høns minus haner.) Der må holdes 2 

kæledyr. Katte skal være neutraliserede og skal registreres hos bestyrelsen.  

 Forslag 2. 

§ 15. 

Ordinær generalforsamling afholdes i oktober og skal indvarsles 14 dage før afholdelse. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes 

antal. Indkaldelsen skal ske på mail samt ved opslag i dueslag. Hvis et medlem ikke har mailadresse så pr 

brev. Forslag til generalforsamlingen indsendes skriftlig til formanden senest 8 dage før afholdelse, og kan 

kun behandles når de er nævnt i dagsordenen. Man har ikke stemmeret hvis man er i restance med 

havelejen. 

Der besluttes at: Generalforsamlingen flyttes til maj måned. 

Begrundelse: Der vil være større chance for at holde fast i de ideer der kommer frem ved 

generalforsamlingen, hvor man er mere tilstede og aktiv i haverne i modsat fald, hvor de let glemmes hen 

over vinteren. 

Forslag 3. 

§ 15. 

Ordinær generalforsamling afholdes i oktober og skal indvarsles 14 dage før afholdelse. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes 

antal. Indkaldelsen skal ske på mail samt ved opslag i dueslag. Hvis et medlem ikke har mailadresse så pr 

brev. Forslag til generalforsamlingen indsendes skriftlig til formanden senest 8 dage før afholdelse, og kan 

kun behandles når de er nævnt i dagsordenen. Man har ikke stemmeret hvis man er i restance med 

havelejen.  

 Der besluttes at: 

§ 15. 

Ordinær generalforsamling afholdes i Maj og skal indvarsles 14 dage før afholdelse. Generalforsamlingen er 

foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Indkaldelsen skal ske 

digitalt, hjemmeside/Face book, og ved opslag i dueslag. Forslag til generalforsamlingen indsendes skriftlig 

til formanden senest 8 dage før afholdelse, og kan kun behandles når de er nævnt i dagsordenen. Man har 

ikke stemmeret hvis man er i restance med havelejen. 

8. Hans Peder Christensen bliver genvalgt som formand, og Michael Larsen som næstformand. 

9. 1 suppleant bliver Thomas Mortensen have 58 og Rikke Winther have 157 som 2 suppleant.   

10. Frank Jakobsen genvælges som revisor. 



11. Under eventuelt fremsættes der ønsker om, at ordensreglerne bliver oversat til andre sprog, da det 

opleves at de ikke bliver overholdt, specielt i forhold til motor larm.  

Ulla opfordre til at alle kan melde sig til festudvalget, nye ideer og kræfter er velkommen. 

Spørgsmål til om der er noget nyt om toilet og bad i fælleshaven, dette svare formanden på, at der 

desværre er lange udsiger til, men at der arbejdes på det.     

Drøftelse af fælles tømning af diverse former for campingtoiletter, det er ikke muligt at lave en 

sådan, da det kræver meget, og er dyrt at få tømt 

Arbejdsdag den anden lørdag i april og den anden lørdag i september. 

Der fastsættes nye datoer for havevandring ved næste bestyrelsesmøde                                                                                                    


