
Referat fra generalforsamling Haveforeningen Moselund 1. april 2017 

Dagsorden (rækkefølgen af punkt 7-16 blev ændret på mødet, hvorfor dagsorden er indsat her): 

1) Velkomst v/formanden  

2) Godkendelse af forretningsorden  

3) Valg af dirigent 

4) Valg af stemmeudvalg 

5) Bestyrelsens beretning 

6) Foreningens regnskab og beretning v/kasserer Bo 

7) Valg af ny formand. Liselotte afgår  

8) Valg af kasserer. Bo afgår 

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer. René, Line og Jimmi afgår 

10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Bo stiller op  

11) Valg af to bilagskontrollanter 

12) Valg af to bilagskontrollantsuppleanter 

13) Valg til vurderingsudvalg 

14) Valg af suppleanter til vurderingsudvalg 

15) Behandling af forslag   

16) Foreningens budget v/Bo samt orientering om udlejning af fælleshus  

17) Eventuelt  

a. Pladsmand søges 

Referat: 

Ad. p. 1 Formanden Liselotte, have 44, bød velkommen. 

Ad. p. 2 Punktet blev sprunget over, da forslaget til forretningsorden ikke var sendt ud til samtlige 
medlemmer.  
Forslag om at flytte ”forslag” og ”budget” til efter valg af bestyrelse (se dagsorden) 

Ad. p. 3 Ole fra kredsen blev valgt som dirigent 

Ad. p. 4 Erik, have 54, Thomas, have 77, og Thomas, have 83, blev valgt til stemmeudvalg 

Ad. p. 5 Det forgangne år har budt på både gode og dårlige oplevelser. 
Først brugte bestyrelsen tid på at komme på plads i den nye bestyrelse og valgte at 
suppleanter er med på møderne og har arbejdsopgaver.  
Det første arrangement var forårsfesten, hvor musikere fra egen mose spillede til. 
Der var ikke Skt. Hans i år, da der ikke var noget aktivitetsudvalg til at arrangere dette. 
I gennem sæsonen blev der afholdt morgenmadsarrangementer, som er blevet en god 
fast tradition, som er velbesøgt at både unge og gamle. 
I august var der ekstraordinær generalforsamling ang. rygeregler i fælleshuset. 
Moselund Festival blev afholdt for andet år i træk med musik og børnearrangementer. 
Rigtig god dag på trods af, at vejrguderne ikke var så gavmilde.  
Efterfølgende blev der holdt en støttefest for festivalen, endnu en gang med musikere fra 
mosen. 
Gennem hele sæsonen har der været liv i fælleshuset med Duer og dart, mormormad og 
bordtennis. 
Ved frivillig arbejdskraft har vi fået renoveret fælleshuset og parkeringspladsen ud for 
fælleshus. Tak for hjælpen. 



Et nyt tiltag i 2016 var fællesspisning efter fællesarbejde (det årlige pligtarbejde). 
Tilslutningen til fællesarbejdet steg i forhold til tidligere år, men der er stadig plads til 
forbedring ang. fremmøde til fællesarbejdet.  
Thomas, have 77, har knoklet som pladsmand. Der blev slået en stilling op som 
pladsmand sidste sæson, og denne er desværre stadig ledig. 
Sæsonen blev afrundet med præmiefest i oktober, hvor præmietagerne blev fejret. 
Nytårsnat var der brand i have 104, der heldigvis ikke bredte sig.  
 
Karin, have 42, spurgte om der ikke er en arbejdsbeskrivelse for bestyrelsen.  
Bo, have 116, forklarede, at der tidligere ikke var noget på skrift, men at dette er blevet 
lavet sidste sæson, men stadig er under udvikling, da opgaverne skifter. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt 

Ad. p. 6 Kasserer i bestyrelsen Bo, have 116, fremlagde regnskabet, som var vedlagt indkaldelsen 
til generalforsamlingen.  
Bo har gennemgået foreningens forsikringer. Vi har en kollektiv forsikring ved 
hovedforbundet. Vi var faktisk ikke dækket ordentligt. Vi skal have en kollektiv 
arbejdsskadeforsikring, som vi ikke havde tidligere, så den er blevet tegnet. 
Ansvarsforsikring på traktor er også blevet tegnet, da traktoren heller ikke var dækket.  
Budgettet er blevet overskredet, da fælleshuset er blevet renoveret og der ikke var 
budgetteret med dette. Desuden er der indkøbt en ny trailer.  
Foreningen har også investeret i en hjertestarter, som der skal betales et årligt 
abonnement for. 
Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsen skal bruge egen (private) mobil og 
internetforbindelse i stedet for at få dette betalt af foreningen.  
Bo stopper som kasserer. 
 
Hanne, have 138, spørger til havelejenedsættelse, som står på budgettet og regnskabet, 
da dette ikke var på budgettet ved sidste generalforsamling.  
Bo, have 116, svarer at det dækker over havelejenedsættelse til bestyrelsesmedlemmer, 
flagmand, pladsmand mv. Grunden til at der står 500 kr tilbage er, at flagmanden kun var 
aktiv i 2/3 af året, så han har ikke fået det fulde beløb.  
 
Annette, have 135, har en kommentar ang. mormormad til festival. Hun spørger om, der 
kan være sket en fejl, og om indtjeningen til støttefesten og gratis mad til musikere er 
regnet med. 
Bo, have 116, svarer at han og Daniel, have 44, der stod for festivalens regnskab har 
gennemgået regnskabet mange gange, og det stemmer. Man kan altid komme og se 
regnskabet bagefter. 
 
Palle, have 130, har en kommentar ang. festivalen og spørger hvordan vil I tjene penge 
fremadrettet. Han foreslår at indføre et armbånd til 50 kr til festivalpladsen.  
 
Jan, have 21, spørger hvor indtægterne fra ventelisten er.  
Bo, have 116, forklarer, at pengene det koster at komme på venteliste går til den, der 
bestyrer ventelisten. Bo understreger, at der ikke bruges flere penge på vederlag nu 
selvom suppleanterne er med i bestyrelsen. 
Mie, have 89, tidligere formand, forklarer at det altid har fungeret sådan med 
ventelisten.  



Bo, have 116, forklarer, at formanden tidligere har fået både vederlag 
(huslejenedsættelse) og penge for at administrere ventelisten. Nu er formandsposten og 
ventelisteadministration adskilt.  
 
Regnskabet blev godkendt 

Ad. p. 7 Liselotte, have 44, afgår som formand efter kun et enkelt år på posten. Der skal derfor 
vælges en ny formand for et enkelt år. 
 
Liselotte fortæller, at hun har indført telefontider. Som formand har man kontakt til 
kommunen, folk der vil købe og sælge haver, byggetilladelser og alt muligt andet.   
Hun trækker sig fordi hun ikke har tid, da hun skal til at studere ved siden af sit arbejde.  
 
Der bliver spurgt til tidsforbrug. Det er meget varierende i perioder.  
 
John, have 135, opfordrer til nytænkning omkring bestyrelsesarbejde, så man ikke skal 
stå for en masse praktiske opgaver. 
 
Flemming, have 38, spørger om det er 8 eller 80 timer man skal bruge om ugen.  
 
Liselotte, have 44, svarer at det er opgave, der også er hvad man gør det til. Men ikke 80 
timer. I nogle uger er der slet ikke noget. 
 
Annika, have 25, tidligere formand, synes godt om Johns forslag og pointerer at man skal 
gå ind i det som formand. 
 
Bo, have 116, forklarer at der er lavet nogle tiltag for at lette arbejde for bestyrelsen. 
Hjemmesiden er opdateret, så folk selv kan finde information og kontakte de rigtige 
bestyrelsesmedlem fra starten, så alle i bestyrelsen ikke bliver kontaktet med alt muligt 
irrelevant. Så på den måde er tidsmængden reduceret væsentligt.  
 
Liselotte, have 44, pointer at faste telefontider har været rart, så man kan styre det lidt 
selv.  
 
Mie, have 89, tidligere formand og nuværende suppleant, forklarer at det har frataget 
formanden for en masse arbejde, at suppleanterne er kommet med og tager en del af 
arbejdet.  
 
Dirigenten, fremhæver, at man som formand tegner foreningen udadtil. Det gælder om 
at samarbejde med resten af bestyrelsen.  
 
Annette, have 10, stiller op som formand og bliver valgt for et år, da nuværende er 
trådt af efter kun et enkelt år.  

Ad. p. 8 Da ingen umiddelbart meldte sig som ny kasserer fortæller Bo, have 116, lidt om hvervet.  
 
Bo understreger, at det ikke er så svært, men at det er lidt tidskrævende. Bo har arbejdet 
på at forenkle tingene, så de bliver lettere for den kommende kasserer. Den mest trælse 
opgave er at opkræve penge for haveleje og sende rykkere. Bo har derfor undersøgt om 
det er muligt at udlicitere denne opgave til et ejendomsadministrationsfirma. Prisen 
kendes endnu ikke. Hovedforeningen kan også administrere dette for 317 kr/have. I så 



fald skal man som kasserer kun stå for det kontante regnskab i foreningen i forbindelse 
med forskellige aktiviteter. 
 
Hanne, have 138, tidligere kasserer, mener ikke at det er et problem at opkræve haveleje 
og sende rykkere, da det kun er en gang om året. Det er mest tastearbejde og så at sende 
nogle breve.  
 
Mie, have 89, siger, at vi er nødt til at have en kasserer for, at vi kan køre foreningen. 
 
Michael, have 39, spørger om man kan aflaste kassereren ved, at der var en anden, der 
sender indkrævninger. 
 
Bo, have 116, vil gerne stille op som kasserer, hvis han ikke skal tage sig af haveleje og 
opkrævninger. 
 
Palle, have 130, argumenter for at det er fint at han gerne vil slippe for at opkræve 
husleje, men vi kan kun have én kasserer. 
 
John, have 135, argumenterer det har ikke noget at gøre med at have to kasserer, at et 
bestyrelsesmedlem skriver rykkerbreve.  
 
Bo, have 116, siger først ja og bliver valgt, men er nødt til at trække sit kandidatur 
tilbage, da han ikke regner med at blive boende i foreningen i et helt år. Han vil hjælpe 
den nye kasserer, alt det han kan.  
 
Da ingen melder sig som ny kasserer, oplyser dirigenten, at den nye bestyrelse må 
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en ny kasserer eller finde 
ud af hvad det koster at betale sig fra dette. 
 
Bo, have 116, spørger hvordan det stiller han.  
Bo vil gerne fortsætte som kasserer til den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Punkt 11 og 12 udskydes til ekstraordinær GF. 
Hanne, have 138, spørger om vi så ikke skal have indflydelse på hvem der kontrollerer 
bilag. 
John, have 135, bakker op om at punkt 12 og 13 udskydes til ekstraordinær GF, da man 
så ved hvad man vælges til. Der er forskel på om man skal være bilagskontrollant for en 
kasserer fra foreningen eller for et eksternt firma.  

Ad. p. 9 Nuværende bestyrelsesmedlemmer Jimmi, have 143, Rene, have 50, og Line, have??, 
genopstiller ikke.   
 
Karen, have 91, nuværende suppleant, stiller op og bliver valgt. 
 
Liselotte, have 44, foreslår Rene, have 50. Rene siger nej. 
 
Der bliver spurgt, hvor meget tid, man bruger som bestyrelsesmedlem. 
Jimmi, have 143, næstformand, stopper fordi de har købt hus. Har måske brugt 2 timer i 
gennemsnit om ugen. Nogle gange en hel dag. Andre perioder ingenting. 
 



Michael, have 39, vil gerne stille op til bestyrelsen og bliver valgt. 
 
Annette, have 135, opfordrer alle (unge) til at stille op, så den nye bestyrelse kan komme 
godt i gang. 
Flemming, have 38, vil opfordre nogle der har noget livserfaring til at stille op. 
Jimmi, have 143, kan kun anbefale alle til at stille op. 
 
Thomas, have 83, stiller op til et enkelt år og bliver valgt. 
 
Valgt til bestyrelsen for 2 år: Karen, have 91, og Michael, have 39. 
Valgt til bestyrelsen for 1 år: Thomas, have 83. 

Ad. p. 10 Mie, have 89, og Karen, have 91, er nuværende suppleanter. Karen er valgt til 
bestyrelsen og Mie genopstiller ikke. 
 
Annika, have 25, spørger om det bliver som nu, at suppleanter er med til 
bestyrelsesmøderne. 
 
Liselotte, have 44, nuværende formand, vil opfordre til at de nye suppleanter sidder med 
i bestyrelsen. 
 
Jimmi, have 143, foreslår at suppleanterne kan bruges til praktisk arbejde fx 
havevandring. 
 
Johnny, have 96, har tidligere siddet lidt i bestyrelsen, og opfordrer til at suppleanterne 
sidder med i bestyrelsen. Eneste ulempe er, at man som suppleant ikke har stemmeret. 
På den måde får man mere ejerskab. 
 
Kalle, have 62, stiller op og bliver valgt. 
 
Thomas, have 83, opfordrer Rene, have 50, til at være suppleant. Rene, have 50, siger ja 
og bliver valgt. 
 
Valgt til suppleant er Kalle, have 62, og Rene, have 50. 

Ad. p. 11 Udskydes til ekstraordinær generalforsamling 

Ad. p. 12 Udskydes til ekstraordinær generalforsamling 

Ad. p. 13 Der skal vælges 2 til udvalget.  
Inden generalforsamlingen består udvalget af Mie, have 89, Mads, have 40, og Jimmi, 
have 143. Mads og Jimmi er på valg. Jimmi genopstiller ikke, kun som evt suppleant. 
 
Annika, have 25, Mads, have 40, Jens, have 97 og Daniel, have 142, stiller alle op. 
 
Mie, have 89, foreslår at vi vælger tre suppleanter i år, hvoraf én er Jimmi, der er meget 
inde i arbejdet og kan hjælpe de nye i gang.  
 
Jens, have 97, trækker sig og stiller op som suppleant i stedet. 
Mads, have 40, vil gerne genopstille. 
Daniel, have 142, vil gerne stille op, er uddannet skuespiller, men arbejder også som 
håndværker. 
Annika, have 25, har været suppleant og har derfor kurset og stiller op til udvalget.  



Der laves en afstemning med følgende stemmefordeling: 
Mads: 98 stemmer 
Daniel: 67 stemmer 
Annika: 37 stemmer 
 
Mads, have 40, og Daniel, have 142, er valgt til vurderingsudvalget.  

Ad. p. 14 Annika, have 25, Jens, have 97, Jimmi, have 143, og Mads, have 53, stiller alle op og 
bliver valgt som suppleanter til vurderingsudvalget.  

Ad. p. 15 I alt 15 forslag var stillet inden generalforsamlingen. Heraf var de første 8 stillet af 
bestyrelsen og de sidste 7 af menige medlemmer af foreningen.  

Ad. p. 15.1 Bestyrelsen stiller forslag om opsparing til kloakering. For at kunne stemme om dette 
forslag skulle 2/3 af alle haver være mødt op, da dette ikke er tilfældet kan der ikke 
stemmes om forslaget. 
 
Til information: Bestyrelsen foreslår 3000 kr/have/år for at kunne spare til at kunne låne 
penge til at kloakere i år 2021. Vi lejer vores jord af staten (fødevarestyrelsen) og skal 
derfor selv spare op til kloakeringen. Det favorable lån som kommunen har givet til de 
kommunalt ejede haveforeninger gælder således ikke os.  
De 3000 kr/have/år er beregnet ud fra et overslag lavet på kredsforeningen. Pengene er 
ikke spildt, da værdien af haverne stiger tilsvarende. Pengene følger således haven.  
 
Leo, have 18, spurgte om vi ikke blev lagt ind under kommunen for nogle år siden.  
Dirigenten svarer at det er vi ikke.  
 
Per, have 57, har også kontaktet kommunen og fået samme svar som bestyrelsen har 
givet. Der bliver dagbøder, hvis vi ikke kloakerer.  
 
Annika, have 25, spurgte om, det er vores pligt at kloakere.  
Bestyrelsen orienterer, at det er lovpligtigt.  
 
Punktet skal tages op på en ekstraordinær generalforsamling. 

Ad. p. 15.2 Bestyrelsen foreslår at der oprettes et kloakeringsudvalg, så der kan udarbejdes ud et 
udbudsmateriale.  
 
Jimmi, have 143, Bo, have 116, Jens, have 97, Per, have 57, Rene, have 50, og Thomas 
have 77, vil gerne stille op og bliver valgt til kloakeringsudvalget. 
 
Ole, have 158, pointerer at der skal kontaktes flere entreprenørfirmaer. 
 
John, have 135, spørger hvad vi kan bruge hovedforbundet til, da det står i deres 
vedtægter, at de skal hjælpe medlemmerne.  

Ad. p. 15.3 Præmiefesten har tidligere fundet sted i fællesskab med andre haveforeninger for alle 
præmiemodtagere og bestyrelsesmedlemmer med påhæng. De sidste år har vi selv holdt 
festen, som en efterårsfest, for alle foreningen. Dette kræver dog, at der er nogle der vil 
stå for festen.  
 
John, have 135, spørger hvad der har ændret sig siden sidste år. Det var også oppe på 
generalforsamlingen sidste år.  
Hanne, have 138, spørger hvorfor, vi begyndte at holde festen her. 



Mie, have 89, fortæller at det kostede 18000 kr, når det blev holdt sammen med de 
andre foreninger. 
Thomas, have 77, synes det skal fejres med de andre foreninger, da det er vores 
”klubmesterskab” og foreslå at vi evt kunne spare, hvis vi ikke sender bestyrelsen afsted. 
Leo, have 18, har været med en del gange til præmiefest med de andre haveforeninger 
og synes ikke den var noget ved.  
Birthe, have 1, synes det var en kedelig fest i kongrescenteret. 
 
Der stemmes om præmiefesten fremover skal holdes sammen med de andre 
haveforeninger. 
 
Forslaget nedstemmes ved håndsoprækning.  
 
Johnny, have 96, Annette, have 135, Per, have 57, og Jørn, have 113 vil gerne arrangere 
præmiefest. 
 
Thomas, have 83, argumenterer for et samlet aktivitetsudvalg. Se punkt 15.7  

Ad. p. 15.4 Der foreslås totalt rygeforbud i fælleshuset. 
Som det er nu må man kun ryge ved private arrangementer. 
 
Michael, have 39, synes at man ikke skal ryge under maden, men at man ellers godt må 
ryge. 
Hanne, have 138, siger at fælleshuset jo slet ikke kan godkendes og spørger om vi så 
overhovedet kan udleje det og bestemme om man må ryge.  
 
Skriftlig afstemning.  
Forslaget vedtages. 79 stemmer for. 23 stemmer mod.  

Ad. p. 15.5 Ang. fællesarbejde foreslår bestyrelsen at man  
a) fortsætter med at betale 200 kr, selvom dette overstiger den reelle udgift ved 

fællesspisning i forbindelse med fællesarbejde ELLER 
b) nedsætter beløbet til 135 kr. (100 kr til fællesspisning + 35 kr til hjertestarter) 

 
Ole, have 158, foreslår at punktet splittes op i to. 
Jimmi, have 143, pointerer at hvis vi beholder de 200 kr kan vi bruge overskuddet til fx 
små forbedringer rundt omkring. 
Palle, have 135, spørger om vi betaler abonnementet på hjertestarten hvis vi beholder de 
200 kr.  
Bestyrelsen bekræfter dette. 
Ann, have 113, spørger ang. hjertestarteren om det ikke bedst, hvis den sidder udenfor. 
Bo, have 116, forklarer at skabet er lavet til at sidde udendørs, men at tanken er, at der 
er større risiko for hærværk, hvis den hænger udenfor. Hvis man har brug for den, kan 
man bare smadre ruden og tage den.  
Hanne, have 138, foreslår at man som tidligere kan få 200 kr. ved fællesarbejde.  
 
Det vedtages, at der fortsat betales 200 kr/have til fællesspisning til fællesarbejde. 
Heraf går 35 kr til hjertestarteren.  

Ad. p. 15.6 Bestyrelsen foreslår, at man ikke længere får en advarsel ved manglende lugning af 
forstykke. 
  



Michael, have 39, er glad for de påmindelser man tidligere fik.  
Thomas, have 77, spørger om det kan det passe at man betaler automatisk over 
havelejen, hvis man har fået en bøde, og om dette er pædagogisk.  
Det bekræftes, at man betaler automatisk.  
 
Liselotte, have 44, understreger at bestyrelsen foreslår dette for at effektivisere 
bestyrelsens arbejde.  
 
Forslaget vedtages. 

Ad. p. 15.7 Bestyrelsen foreslår at forårsfest og præmiefest afholdes af aktivitetsudvalget. 
 
Forslaget vedtages.  

Ad. p. 15.8 a) Bestyrelsen foreslår at den sidste hækklipning rykkes til d 15/10. Forslaget 
vedtages. 

b) Bestyrelsen foreslår, at ordenreglerne ændres så det står i ordensreglerne, at vi 
må være i haverne fra sommertid til vintertid. Forslaget vedtages. 

Ad. p. 15.9 Forslagsstiller er ikke tilstede – punktet udgår 

Ad. p. 15.10 Forslagsstiller er ikke tilstede – punktet udgår 

Ad. p. 15.11 Jens, have 97, foreslår at bommen til Hjortemosevej åbnes i sommerperioden for at 
fordele trafikken mere jævnt. 
 
Tom, have 20, argumenter mod forslaget med, at der tidligere ofte var meget trafik (da 
bommene var åbne). 
Birthe, have 1, opfordrer til at folk ikke parkerer på tværveje, så vi ikke behøver at køre 
så meget rundt. 
Thomas, have 77, mener at det vil give en del trafik igennem haveforeningen, hvis 
bommen åbnes. 
Jens, have 97, har også boet her mens bommene var åbne og synes der var mindre trafik 
ved hans have dengang.  
Ole, have 158, argumenterer for at det vil give mere trafik gennem haveforeningen. 
Hans, have 129, foreslog tidligere at bommene blev lukket, fordi der blev kørt ræs om 
aftenen og tilføjer at beboerne har svært ved at komme ud fra Bymosevej, så det vil give 
mere trafik gennem haveforeningen, hvis bommene blev åbnet. 
Josef, have 43, mener også, at haveforeningen risikerer at blive brugt som smutvej i 
myldretiden, hvis bommene åbnes.  
 
Forslaget nedstemmes.  

Ad. p. 15.12 Katrine, have 65, foreslår, at man indfører to weekender i sæsonen, hvor man må 
arbejde med elværktøj til kl 19.00, så man har mulighed for at udføre større projekter i 
disse weekender. Hun mener, at der så alt i alt vil være færre weekender, hvor der bliver 
larmet.  
 
Thomas, have 77, er bange for at dette her bliver en glidebane og at vi skal holde fast i 
det vi har.  
Jens, have 97, støtter op om Katrines forslag, og pointerer, at alle ikke kan blive tilfredse. 
Erik, have 13, spørger om det så er to fastlagte weekender?  
Dette bekræftes. 
Jette, have 38, siger, at der er mange, der ikke overholder de nuværende regler. 
 



Forslaget vedtages.  

Ad. p. 15.13 Annika, have 25, foreslår at  
a) Bommene til Hjortemosevej står åbne om vinteren, så man kan komme til sin 

have. Forslaget nedstemmes. 
b) Man mod et depositum kan få udleveret nøglen til bommene, så man kan 

komme ind med en bil om vinteren. Forslaget nedstemmes 
c) Vi har nogle nøglebærere fx 5 personer, så man kan komme ind til sit hus om 

vinteren med en bil. Forslaget nedstemmes. 
Liselotte, have 44, argumenter for at der så er flere, der skal vurdere om vejene er til at 
køre på. 

Ad. p. 15.14 Thomas, have 77, forklarer, at da Jernaldervej blev opført på ny (+25 år siden), blev 
nogle haver nedlagt. Der er derfor nogle trekanter tilovers. Thomas foreslår, at disse 
jordstykker lægges til de tilstødende haver.  
 
Karin, have 42, spørger om der har været kontakt til de haver, som det vedrører. 
Thomas, have 77, forklarer, at det har der ikke.  
Nanna, have 94, har en berørte haver og synes det er et godt forslag, hvis det ikke 
efterlader de berørte have med en masse arbejder. 
Jimmi, have 143, bakker også op om forslaget og angiver, at en del af det kan laves på 
fællesarbejde. 
Thomas, have 83, støtter også op om forslaget, da det også er en investering i fremtiden.  
Palle, have 130, foreslår at foreningen må drive jorden, indtil ejerskifte, hvis de berørte 
haver ikke ønsker at få lagt disse stykker ind under sig.  
Flemming, have 38, ved ikke hvilke trekanter, det drejer sig om.  
Thomas, have 77, viser på kortet, hvilke områder det drejer sig om.   
 
Der stemmes om, at jordstykkerne lægges til de tilstødende haver, og at foreningen må 
drive jorden, indtil ejerskifte, hvis de berørte haver ikke ønsker at få lagt disse stykker 
ind under sig. Forslaget vedtages. 

Ad. p. 15.15 Thomas, have 77, foreslår at træer og buske skal plantes mindst 2,5 m fra skel, da 
fælleshækken ellers ødelægges. 
 
Dirigenten meddeler, at dette forslag pålægger bestyrelsen et stort arbejde, da det i 
fremtiden kan være svært at afgøre, hvornår et givent træ er plantet.  
 
Forslaget vedtages.  

Ad. p. 16 Punktet er rykket til efter ”behandling af forslag” i forhold til den oprindelige dagsorden, 
da der under forslag kan komme ændringer til budgettet. 
 
Kasserer i bestyrelsen Bo, have 116, fremlagde budgettet. 

Ad. p. 17 Bo, have 116, henviser til det fremsendte materiale.  
 
Palle, have 130, spørger til posten gaver.  
Bo, have 116, forklarer, at det er repræsentationsbidrag. Grunden til at beløbet er 6000 
kr i år i modsætning til 2000 kr sidste år er, at han har opjusteret budgettet så det passer 
til det faktiske.  
 
Ang. udlejning af fælleshus. 






