REFERAT
Haveforeningen Moselunds generalforsamling den 14. april 2019
1

Velkomst ved
formanden

Annette bød velkommen og gjorde
opmærksom på, at der på
dagsordenen manglede punktet evt.,
som hun foreslog blev sat på – blev
godkendt.
I øvrigt startede generalforsamlingen
med fællessang med
harmonikaakkompagnement af Lene
Friis – En stor tak til Lene.
Derudover oplæste Jørn kalenderen
for fællesarbejde (vigtigt at man møder
op)
dato for præmiefesten
datoer for morgenmad
dato for Moselund Festival
datoer for havevandringer
weekender hvor det er lovligt at bruge
værkstøj
datoer for storskrald
Der henvises til udsendte sammen
med indkaldelsen til
generalforsamlingen

2

Godkendelse af
forretningsorden
(se vedhæftede,
som var udsendt
sammen med
indkaldelsen til
generalforsamlin
gen)

Blev godkendt.

3

Valg af dirigent

Thomas Standsfeldt fra Aarhus
kredsen havde stillet sig til rådighed og
blev valgt.
Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
Derudover gjorde dirigenten
opmærksom på, at lovmæssigt skulle
budget sættes efter indkomne forslag.
Det skal vi huske til næste
generalforsamling.

4

Valg af referent

Erik Christiansen blev foreslået og
valgt

5

Valg af
stemmetællere

Thomas have 77
Sidsel have 5
Kristel have 161

6

Bestyrelsens
beretning (se
vedhæftede som
var sendt ud med
indkaldelsen til
generalforsamlingen og den af
Annette på
generalforsamlingen fremsatte
mundtlige
beretning)

Annette fortalte generalforsamlingen, at
der var et godt samarbejde i
bestyrelsen, hvor alle bød ind.
Hun gjorde opmærksom på
affaldssorteringen, som er vigtigt at
gøre sit bedste for.
Fællesspisningen har været godt
besøgt. Annette gjorde noget ud af at
fortælle, at fællesarrangementerne er
vigtige for os alle, og opfordrede til at
man fortsat støttede op om dem.
Stor ros til arrangørerne af Moselund
Festivallen.
Der bygges rigtig meget herude.
Annette nævnte, at hun lige nu er
bekendt med 18 projekter.
Fællesarbejdet er nødvendigt, og
Annette opfordrede kraftigt alle til at
være med.
Annette bemærkede også vigtigheden
af præmiefesten og arrangørerne bag
den.
Hun ønskede alle en god sæson, og
herunder, at det ikke igen blev så tørt,
at det ikke var muligt at holde en Sct.
Hans fest igen.
Flemming have 38:
Spurgte ind til, om man stadig blev
idømt en bod, hvis man ikke mødte op
til fællesarbejdet.
Der blev oplyst, at netop fællesarbejdet
et et punkt for sig selv under indkomne
forslag.

Dirigenten konstaterede herefter
beretningen for godkendt.
7

Foreningens
regnskab (se
vedhæftede som
var sendt ud med
indkaldelsen til
generalforsamlin
gen)

Der henvises til det af kassereren af
udarbejde oversigt over specielle
punkter til regnskabet.
Simon sagde tak for samarbejdet med
Due og Dart, bordtennis og Moselund
festivalen.
Hanne have 138
spurgte ind til ”øvrige”, som Simon
redegjorde kort for.
Astrid have 136
spurgte ind til en bestemt have, som
fremstod på regnskabet sidste år.
Simon redegjorde for ændringen i år.
Jan have 21
foreslog en speciel bods konto, så alle
kan se, hvor store bøderne har været.
Simon vil rette det kommende
regnskab til i den retning.
Simon opfordrede alle til at betale til
tiden. Der har været alt for mange, i
dette regnskabsår, som skulle rykkes.
Jette Olsen have 38
ville gerne, at havebetalingen gik over
på pbs. Simon oplyste, at dette blev
ændret på sidste års
generalforsamling.
Dirigenten konstaterede herefter
regnskabet for godkendt.

(8) Foreningens
11 budget (se
vedhæftet)

Når der pkt. 8 står i
parentes, er det for at
synliggøre, at punktet
blev flyttet til efter
indkomne forslag, jf.
dirigentens indledende
bemærkninger.
Til næste generalforsamling, skal punktet
sættes ind efter

Budgettet blev godkendt uden
spørgsmål dertil

indkomne forslag.
9

Orienteringspunk
ter
a. Havesalg

Annette orienterede om, at en
opsigelse af sin have, skulle være
færdig/skulle være endelig, når haven
kommer ud på ventelisten.
Annette gjorde opmærksom på, at man
stadig kan få foretaget en vurdering
uden salg for øje.
Have 136:
Er man ikke tvunget til at købe løsøre.
Nej forklarede Annette , hvor hun
gjorde opmærksom på, at løsøre ikke
tæller ved et havesalg. Det er alene
rækkefølgen på ventelisten som giver
adgang til køb.

b. Kloakering

Annette oplyste, at Staten endnu ikke
har meldt noget ud. Hun rykker
styrelsen jævnligt.
Annette opfordrede alligevel alle til at
spare op, fordi hver have får en ekstra
engangsudgift til den tid, hvor
kloakeringen bliver en realitet.
Jytte Jensen have 13:
Hvornår skal kloakeringen være slut.
Det er blevet sagt, at det er 2023, men
vi ved ikke noget nærmere endnu,
forklarede Annette.
Det er staten, som har ansvaret ift.
kloakeringen.

10

Indkomne forslag
Sune, have 31
foreslår, at der i en
prøveperiode på et år,
bliver sat hængelåse
med koder på bommene
(se vedhæftede som var
udsendt med
indkaldelsen til
generalforsamlingen)

Sune motiverede sit forslag, som
svarede til det indsendte.
Bestyrelsen har indstillet forslaget til
forkastelse.
Der blev spurgt ind til bestyrelsens
bemærkning vedr. sikkerhed, som
Simon svarede med, at koden nemt
kunne komme unødigt rundt.

Der blev en diskussion om udlåningen
af nøgler, hvor nogle i dag
tilsyneladende oplever det, som at det
flyder lidt.
Thomas have 77:
Man skal sætte pris på, at
havebommene er åbne en gang hver
måned.
Annika have 25:
Synes godt om Sunes forslag, fordi hun
hylder princippet, at man skal kunne
komme til sin have hele året rundt, da
man, efter hendes opfattelse, betale
haveleje for et helt år af gangen. For en
sikkerheds skyld kunne koden skiftes
ud nu og da.
Der blev forlangt skriftlig afstemning.
For Sunes forslag: 36
For bestyrelsens indstilling:
60
Blanke: 2
Ugyldig: 1
Sunes forslag blev forkastet.
Ricky, have 145 foreslår
at flytte alt
renovations/affald op til
hovedindgangen (se
vedhæftede, som var
udsendt sammen med
indkaldelsen til
generalforsamlingen)

Ricky motiverede sit forslag, som var
identisk med, hvad han havde
indsendt.
Rene have ?
gjorde opmærksom på, at den store
parkeringsplads er kommunens, og det
vil være et spørgsmål, hvad kommunen
vil sige.
Hanne have 138:
Lastbilerne kører lidt for stærkt rundt på
vejene
Dirigenten læste bestyrelsens
indstilling op.
Bestyrelsen har indstillet forslaget til
forkastelse.

Der stemtes ved håndsopretning.
Ricky´s forslag blev forkastet.
Bestyrelsen foreslår at
flytte bommen ved have
69 op til hovedindgangen
ved den store
parkeringsplads (se
vedhæftede, som var
udsendt sammen med
indkaldelsen til
generalforsamlingen)

Annette motiverede forslaget, som var
identisk med bestyrelsens indstilling.

Bestyrelsen foreslår evt.
ændring af forholdene
vedr. fællesarbejde (se
vedhæftede, som var
udsendt sammen med
indkaldelsen til
generalforsamlingen)

Dirigenten læste bestyrelsens forslag
op.

Der blev spurgt til: ”Hvad med
skolestien?” Annette oplyste, at Aarhus
kommune ingen vedligeholdelsespligt
har over for skolestien.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Kristian motiverede bestyrelsens
forslag, som var lavet, fordi det kniber
med mandtallet til fællesarbejderne, og
at det i øvrigt kniber med at melde
afbud.
Annika have 23:
Hvad med ældre medlemmer. Dette
blev imødekommet, men dog sådan, at
næsten alle medlemmer kan lave
noget. Der er f. eks. Kaffe ol. som skal
laves.
Hanne have 138:
Gjorde opmærksom på, at alle i dag
betaler kr. 200,00 til at starte med, og
som man får tilbage, når man møder
op til fællesarbejdet.
Hans have 77:
Fortalte fra sin formands tid om
ordningen med kr. 200,00, som blev
udbetalt, når man mødte op til
fællesarbejdet. Dette startede i 2010.
De penge der blev i overskud, fordi
ikke alle mødte op til fællesarbejdet,
skulle gå til haveredskaber.
Jan have 21:
Princippet må være, at der, i og for sig,
må være en pligt til at møde op, og gør
man ikke det, er det rimeligt, at man får

en bod.
Dirigenten satte det mest vidtgående
forslag (forslag 3) til afstemning.
Afstemningen blev foretaget ved
håndsopretning.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Efter afstemningen snakkede man om,
det var muligt at fortsætte med en form
for fællesspisning.
Hans have 129 sagde, at ordningen,
efter hans opfattelse ikke var afskaffet
med vedtagelsen af bestyrelsens
forslag.
Det var generalforsamlingen enige i.
Jeannette have 4:
sagde, at hun da bestemt troede, nogle
gerne ville lave mad til fællesarbejdet,
som en del af sit arbejde.
Annette replicerede med at sige, at det
kan man bestemt.
Bestyrelsen foreslår
ændring af honorar til
bestyrelsesmedlemmer
(se vedhæftede, som var
udsendt sammen med
indkaldelsen til
generalforsamlingen)

Simon motiverede forslaget, som var
identisk med det af bestyrelsen
udarbejdede.
Hanne have 138:
Mente at ændringen, til den nuværende
model, blev lavet, fordi man skulle dele
med suppleanterne. Simon forklarede,
at sådan forholdt det sig ikke.
På foranledning af Thomas have 77
oplyste dirigenten, at udgiften til
aflønning af suppleant, ved
udtrædelse, overgår til fælleskassen.
Kig lige lidt på, hvad jeg her har
skrevet, da jeg ikke synes, at det giver
mening i mit hoved.
Dirigenten satte forslaget til
afstemning. Der blev forlangt skriftlig
afstemning.

JA til forslaget: 80
NEJ til forslaget: 10
Blanke: 1
Bestyrelsens forslag blev vedtaget
Bestyrelsen ønsker
generalforsamlingens
stillingtagen til, om hele
træterrassen ved
fælleshuset skal skiftes
ud med nyt, og herunder
hvilken kvalitet, eller
genbruge de brædder
(90% kan genbruges),
som stadig er fine (se
vedhæftede som var
udsendt sammen med
indkaldelsen til
generalforsamlingen)

Dirigenten læste bestyrelsens forslag
op.
Dirigenten oplæste et modtaget
ændringsforslag, til en fliseterrasse i
stedet for en træterrasse.
Kristian oplyste, at med en hævet
træterrasse, undgår man at slæbe
sand ol. med sig ind.
Thomas have 77:
Thomas ville sige, at man ved hver
eneste tiltag, skulle være opmærksom
på udgiften til driften ”vedligeholdelse”.
Kristian oplyste Bjørn om, at kompositsorten ikke kræver vedligehold.
Simon oplyste, at renoveringen af
terrassen ikke er med i budgettet.
For komposit – nedstemt
type hårdt træ – nedstemt
lærk træ – godkendt.
Derefter opstod der usikkerhed om
proceduren, og derfor foreslog
dirigenten en skriftlig afstemning,
hvor de enkelte dele i forslaget blev
nummereret.
nr. 1 nr. 2 nr. 3 - 48
nr. 4 nr. 5 - 7

nr. 6 – 43
Forslag nr. 3 ”Frøslev Lærk” blev
vedtaget.
11

Valg af kasserer

Simon er på valg modtager genvalg

12

Valg af 1
Karen er på valg –
bestyrelsesmed- modtager ikke genvalg
lem

Simon blev genvalgt.

Kristian blev af Annette foreslået som
bestyrelsens forslag have 35
Mads have 53 stiller også op.
Begge kandidater motiverede deres
opstilling.
Den herefter skriftlige afstemning viste
følgende resultat:
Blanke: 4
Ugyldige: 6
Mads: 18
Kristian: 65
Kristian blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem

13

Valg af 2
suppleanter

Mads have 53 : blev valgt som 1.
suppleant
Peter have 66: blev valgt som 2.
suppleant
Dirigenten forlangte ingen afstemning
om, hvem der skulle være henholdsvis
1.- og 2. suppleant, hvorfor referenten
har tilladt sig placeringen i forhold til
den rækkefølge, som de blev nævnt i.

14

15

Valg af
bilagskontrollanter

Thomas have 77 blev valgt

Valg af
bilagskontrollant-

Martin have 139 blev valgt

Joseph have 43 blev valgt

suppleanter
16

Valg til
vurderingsudvalg

Der blev foreslået genopstilling, og alle
3 blev genvalgt: Mads, Daniel og Jan

17

Valg af suppleanter til vurderingsudvalg

Jørn blev valgt som 1. suppleant
Annika blev valgt som 2. suppleant
Dirigenten forlangte ingen afstemning
om, hvem der skulle være henholdsvis
1.- og 2. suppleant, hvorfor referenten
har tilladt sig placeringen i forhold til
den rækkefølge, som de blev nævnt i.

18

Præmiefestudvalg

Jørn, Ann og Annette blev valgt.
Jørn opfordrede ungdommen blandt
medlemmerne til også at være med i
festen.

19

Eventuelt

Annette fortalte, at Lene Friis (spillede
til morgensang) havde foreslået, at hun
godt ville sætte sig i spidsen for nogle,
som ville rydde op på f. eks den store
parkeringsplads ud mod Jernaldervej.
Generalforsamlingen bifaldt
initiativet.
Hans have 129:
Gjorde opmærksom på, at det tidligere
var vedtaget, at bommene ud mod
Jernaldervej ikke måtte åbnes om
vinteren, men derimod oppe ved
Hjortemosevej, da det var lidt for
tydeligt for alt for mange, at der var
åbent ind i haven.
Dette blev taget til efterretning.
Thomas have 77:
foreslog, at der skulle være regler for,
hvor store lastbilerne måtte være for at
færdes på vejene
Dette blev ikke yderligere

