Generalforsamling 31.10.2021
Formand Majbritt Kronbøl bød velkommen til generalforsamlingen, og vi holdt 1 minuts stilhed til
minde om de havelejere, vi har mistet siden sidste ordinære generalforsamling.
Valg af dirigent: Tom Atkins, Kredsformand Hovedstaden Midt er valgt.
Indkaldelse og dagsorden godkendt, og lovligt varslet, og at afholdelsen sker jfr. vedtægterne.
Valg af referent: sekretær Gurli Kaa valgt.
Valg af stemmeudvalg: have Gitte 330, have Frans 318 og have Kirsten 162.
Der er mødt 140 haver = 280 stemmer.
Formand Majbritt Kronbøls mundtlige beretning:
Majbritt præsenterer bestyrelsen:
Majbritt, formand, Anne Dahl næstformand, Anne Cameron kasserer, Bo bestyrelsesmedlem, Gurli
sekretær og Gert er suppleanter.
I har alle fået tilsendt en skriftlige beretning, og har haft mulighed for at læse den, så derfor vil jeg
ikke gentage alt det skrevne, men har udtaget et par nedslag, som jeg her vil uddybe:
Med indkaldelsen til generalforsamlingen har I modtaget bestyrelsens skriftlige beretning, og vores
forslag til fremtidigt arbejde.
Her i den mundtlige beretning har vi valgt et par nedslag som vi gerne vil fremhæve.
Da der ikke har været afholdt generalforsamling siden foråret 2019 har bestyrelsen har ikke haft
mulighed for at sætte de store arbejder i gang, det må man simpelthen ikke, man kan blot sørge for
at opretholde den almindelige drift.
Vi har forsøgt at holde jer alle opdateret via de nyhedsbreve vi har sendt ud.
Trods covid -19 og manglende generalforsamling, har bestyrelsen haft en masse arbejdsopgaver,
bl.a. har vi pga. de skærpede regler ift. persondataloven sørget for, at alle relevante dokumenter
nu ligger i ”skyen” et sted, som kun en bestyrelse vil have adgang til, sådan at det bliver bevaret for
eftertiden, og så personfølsomme oplysninger ikke kommer i de forkerte hænder
Ud over den helt almindelige drift, som også indbefatter kontor åbent, i år dog med restriktioner om
et max antal besøgende på selve kontoret, har vi udsendt 6 nyhedsbreve, og vi har vi hen over
året afholdt 3 x interessearbejde, hvor der bl.a. er blevet malet
En del huse har skiftet ejer, i sæsonen 2020 solgte vi 19 og overdrog 10 huse og i år kommer vi op
på 11 salg og 8 overdragelser.
I starten af året fik vi en henvendelse fra Natur, miljø og affaldsafdelingen i Herlev kommune, en
meget fin og lang titel, på dem der ser til at vi får tømt skrald.
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De ville ikke komme tømme vores affaldsbeholdere, før vi fik repareret stierne, så der ikke var så
mange huller og så skulle vi klippet hækkene ind. Hækkene kunne vi måske nok godt klare hurtigt,
men ikke reparation af stierne. Derfor var bestyrelsen nødt til at tage en hurtig beslutning, om at
etablere et skralderum, på den nuværende placering.
Jeg vil gerne sige tusind tak til alle de have lejere, der deltog og var behjælpelige med at løse den
opgave.
Som I formodentlig alle ved startede Herlev kommune for et års tid siden på en
lovliggørelsesproces. De var ude i foreningen og måle 212 huse op. Jeg blevet informeret om at
selve undersøgelsen vil tage op til 2 år og at den enkelte have lejer kun bliver kontaktet, hvis der er
overbebygget, altså hvis der er ulovligt byggeri, hvor imod man ikke vil hører noget hvis alt er ok.
Det mener jeg ikke er i orden, og jeg har derfor bedt om og har fået lovning på, at bestyrelsen
bliver orienteret når kommunen er helt færdig med processen, sådan at alle de 212 have lejere kan
få besked når hele processen er afsluttet.
Vi har også haft fat i politiet i forbindelse med ansøgningen om bump, hvilket vi i øvrigt fået en
godkendelse til at etablere. Det viser sig, at vi ikke må forlange en max hastighed på15 km/t, for
det har politiet ikke godkendt, og det vil de heller ikke, da de ønsker en rød tråd i alle
haveforeninger, med en max hastighed på 20 km/t, så fremadrettet skal der på de skilte der
indkøbes til foreningen stå 20 km/t
Letbanebyggeriet er godt i gang, og som I ved er vores forening blevet eksproprieret på et stykke
langs Gøgestien
Der arbejders helt tæt på vores hegn mod Ringvejen, som flere steder er væltet, jeg har en god
kontakt folkene i Metroselskabet, og de reetablerer det selvfølgelig efter endt arbejde. Ligeledes
betaler de for flytning af 2 hække, som de har sat for langt inde i 2 af de haver er blev eksproprieret
I forbindelse med anlægget af Letbanen, blev vores udgange spæret ud mod Ringvejen, hvilket
besværliggjorde bl.a. muligheden for at tage bussen. Jeg fik, efter en del skriveri frem og tilbage
mellem, Rødovre, Glostrup, Ballerup og Herlev kommuner lov til at vi midlertidigt åbnede ud mod
åen.
I foreningen har vi ”ansat” 2 handy mænd, 2 skraldemænd, en rengøringshjælp, en flag-mand, 1
teknikker til vand, dræn og kloak, så har vi et vurderingshold og et festudvalg, og en flok flinke
personer der altid træder til med en hjælpende hånd når der er behov for det, alle nogle gode folk
der gør en indsats for at lette livet for alle os andre i foreningen.
Der har i foreningen tidligere været en tradition for at afholde julefrokost for alle foreningens
”ansatte” og deres partnere, -den tradition har vi i bestyrelsen ikke vedligeholdt, dels pga. en
slunken kasse efter Barslund-bekendtskabet og dels pga. Covid-19. Til gengæld har de
pågældende ”ansatte” modtaget en kurv med lidt lækkert juleguf, - hvilket også vil ske i år.
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Jeg vil på bestyrelsens vegne, benytte lejligheden her til at sige jer alle en stor tak.
Vi er nu gudskelov på den anden side af Barslund. Man må sige at det har været et kedeligt og
dyrt bekendtskab, - med manglende dræning og ødelagte stier, flere steder i foreningen.
Bestyrelsen har løbende, med hjælp fra gode folk, forsøgt at reparere de mest udsatte stier, men vi
kan jo alle se at det er noget op ad bakke, de bliver desværre meget hurtigt kørt op igen.
Et grave hold er i den forgangne uge påbegyndt dræning på Drosselstien, i håb om at de have
lejere der bor nede i bunden af stien, også kan komme tørskoet ind i deres huse.
7 haver vandt i 2020 have præmier og disse 7 har i år udpeget 14 kandidater, hvor af 7 af dem
blev udtaget af kolonihaveforbundets have ekspert, og har fået tildelt en præmie, ovenikøbet vandt
en af disse haver en ærespræmie, -den får man for en ekstra pæn have, blandt alle de
præmiehaver der er i hele Kredsen. Stort tillykke til jer alle. Begge år har vinderne modtaget en
kurv med lidt lækkert i og et diplom.
Jeg vil lige minde jer om foreningens hjemmeside, der finder man altså rigtig mange relevante
oplysninger, en god ide er at tjekke den jævnligt, da det for bestyrelsen er en rigtig god og hurtig
måde at sende informationer ud til jer have lejere på.
Da dette jo er en beretning, altså en fortælling om hvad der er sket, vil jeg vil ikke sige noget om
bestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde, vi udsendte det i foråret, og I har også alle modtaget det,
sammen med det øvrige materiale til i dag, - i øvrigt er de fleste af forslagene til afstemning her i
dag.
Majbritt takker for ordet!
Have 163 spørger til betaling dræn: Arbejdet i vejen betales af foreningen (da vi har fået nedslag
Barslund til dette). Gravning og dræn i haven betales af havelejer.
Have 163 spørger også til garanti på Barslunds arbejde. Den garanti er faldet bort i forbindelse
med Voldgiftssagen.
Majbritt oplyser, at der er oprettet kloakudvalg med bl.a. Frank, have 138 og Skriver fra projektet.
Årsregnskab 2019
Anne Cameron starter med at fortælle, at hun – pga. sygdom - afgår efter denne
generalforsamling.
Hun oplyser, at der i regnskabsåret 2019 var lynnedslag i pumpe – have 120 spørger til forsikring –
kasserer svarer, at forsikring først er tegnet senere men nu er med i foreningens
forsikringsportefølje.
Anne C opfordrer til, at vi alle bliver bedre til at sortere affald og køre mest muligt til
genbrugspladsen, da udgifterne til renovation er stor.
Ligeledes henstiller hun til, at man ikke smider bleer, bind og vådservietter i toilettet, da pumperne
stopper med følgende store udgifter for foreningen.
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Have 178 spørger til note 3 om Zylem – kasserer oplyser, at det indeholder serviceaftale på
pumperne og pris for de løbende reparationer.
Have 163 spørger til traktor – kasserer oplyser, at den er skrottet, men at der var nogle
nedskrivninger, der skulle bogføres, samt en restance for vægtafgift.
Have 140 spørger til note 6 om indtægt. Kasserer oplyser, at købmand betaler leje for forretningen,
men der er ejendomsskat, forsikring, vandafgift og afskrivning, der trækkes fra.
Regnskab 2019 blev godkendt (uanset protest om manglende revision af regnskabet). Er dog
efterset og godkendt af interne revisorer.
Underskrevet regnskab 2019 vil blive lagt på hjemmesiden (når modtaget fra kasserer) og kan
fremsendes, hvis man ønsker det.
Årsregnskab 2020.
Anne C gennemgår regnskabet med nogle bemærkninger.
Vandafgift på fællesområdet ligger i 2020 på ca. kr. 100.000 – vi forsøger at finde ud af, hvorfra
dette forbrug kommer.
Pris foreningsservice ca. kr. 261 pr. have i 2020.
Nu kun 3 aktiver i foreningen: Marketenderiet, kloak og ny dør i marketenderi.
Have 330 vil gerne have bedre og mere uddybende specifikationer på noter i forbindelse med
regnskabet. Kasserer vil formidle dette ønske til kredsen, som udarbejder regnskabet.
Have 266 (intern revisor) oplyser, at hun som intern revisor løbende er holdt ajour med regnskabet,
og at hun gerne vil give stor ros til kasserer Anne Cameron for det kæmpe arbejde, hun har ydet
generelt og især i forbindelse med Barslund sagen/Voldgift.
Have 266 spørger til skyldige omkostninger og mellemværende. Skyldig Kreds- og
forbundskontingent samt vand for 2020 men først forfalder i 2021.
Have 113 synes, at bestyrelse og medarbejdere skal arbejde uden honorar – kasserer svarer, at
løn til medarbejderne lige nu svarer til kr. 120 pr. have om året. Hvis tilsvarende skal laves af
andre, bliver det meget dyrere.
Have 169 spørger til vandforbrug og restancer. Kasserer oplyser, at der har været nogle store
lækager på hovedvandslinjen. og at der er indgået aftale med adv. Haslev og Stær for inddrivelse
af restancer på foreløbigt 2 haver/alternativt tvangssalg.
Have 210 spørger til Ventelistekontoen, Kasserer oplyser, at det er fordi, at pengene flyttes ultimo
året, men renter bogføres senere – derfor minusrente.
Underskrevet regnskab 2020 vil blive lagt på hjemmesiden (når modtaget fra kasserer) og kan
fremsendes, hvis man ønsker det.
Årsregnskab 2020 godkendt.
Ændringer i vedtægter – foreløbigt godkendt 24. marts 2019 – endeligt vedtaget.
(dog skal der lige ændres i forhold til sommertid start til sommertid slut) §7.3
Oprettelse Takstblad for afgifter – foreløbigt godkendt 24. marts 2019 – endeligt vedtaget.
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Forslag om bopælspligt – Det ikke tilladt at afvise folk med gyldig folkeregisteradresse i DK.
Dirigenten oplyser, at det kan være en god ide, at bede Herlev kommune lave tilføjelse til
Lokalplan for at undgå, at folk udenfor Storkøbenhavn – f.eks. køber fra Færøerne køber
kolonihave hos os. – Forslag godkendt.
Forslag om valg af bilagskontrolanter i stedet for interne revisorer.
Have 266, intern revisor gennem 20 år er imod denne ændring. Anne C supplerer, at der er 2
møder årligt.
– forslaget tilbagekaldes af bestyrelsen.
Ændring antal personer på ventelisten fra 100 til 150 jfr. Vedtægterne §3.2
Bestyrelsen har foreløbigt administrativt hævet til 150 med baggrund i, at der på daværende
tidspunkt fra over 40% passive på venteliste. Blev undersøgt hos Jura, der godkendte for endelig
godkendelse af generalforsamling. Det giver også ekstra indtægt til foreningen, og vi kan i videst
muligt undgå, at handler sker på Den Blå Avis.
Der er opslag på hjemmeside og opslagstavle ved købmand. 8 dage på intern og derefter sendes
ud til venteliste 15 af gangen. – foreløbigt vedtaget i dag – skal endeligt godkendes i 2022.
Fast afgift ved mgl. Dok for brandforsikring ny §3.4.1 ny
Have 103 hvorfor lige denne dato? Formanden svarer, at det er vigtigt ved sommertids start at få
det dokumenteret hvert år. – foreløbigt vedtaget i dag – skal endeligt godkendes i 2022.
Pligt til lugning langs hegnet ved Ringvejen – tilføjelse til §8.2.
Have 52 har selv have der og mener, at det er voldsomt meget mere end folk med grusstier, der
skal holde vejen ud til midten. Have 75 er i forvejen ramt af Letbanen ud mod Ringvejen og ønsker
at få lidt tid. Majbritt oplyser, at disse 2 hække bliver flyttet ind i de berørte haver, - og der skal ikke
fjerne ukrudt i vinterhalvåret. Have 178 gør opmærksom på, at forslaget er anført som §5.2, hvor
det er om §8.2 – bliver rettet. Foreløbigt vedtaget i dag – skal endeligt godkendes i 2022.
Opdatering af ordensregler – Vedtaget i dag.
Ny belægning på stierne
Tilbud Glentestien fra købmand til festplads og Mejsestien fra festplads til købmand for at teste,
hvordan det virker. På hjemmesiden kan ses et link til, hvordan det ser ud. Og der har det
foreløbigt holdt i 7 år.
Have 266 spørger til asfalt – Bo oplyser, at det vil koste ca. 150.000 + moms mere for samme
stykke. Have 266 spørger, om der kan optages lån. Kasserer oplyser, at der lukket for lån indtil
videre. Bo har forsøgt at få oplyst, hvor lang tid det holder – der er 5 års garanti. Have 54 spørger
til opretning af brønde – det er med i projektet. Have 52 spørger til, hvordan drænet så virker – det
bliver oplyst, at dræn virker 6 meter på hver side. Have 22 træt af store lastbiler. Have 169 siger, at
vi må erkende, at det ikke længere er en sti men en vej, hvor Nemli.com og andre ofte kommer.
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Have 162 oplyser, at der ikke er gennemløb mellem drænbrøndene på Drosselstien. Og oplyser, at
man tidligere fik ler grus, som folk selv fordelte på vejen. Oplever ofte for høj fart. Bo svarer alene
omkring vejbelægning, at der er forsøgt grundigt med grus.
Have 271 mener, at Lærkestien også er kraftigt udfordret. Bo svarer, at det er fuldstændigt rigtigt
og vil blive vurderet for næste etape. Have 266 passer sin grusvej og har ikke de store
udfordringer, men forstår at det på gennemkørselsveje er rimeligt at gøre noget. Have 273 mener,
at festpladsen også bør få ny belægning. Have 263 er udfordret af, at der ikke i budgettet er
øremærket til veje. Have 156 og 330 spørger til, hvordan det finansieres – engangsbeløb eller
huslejestigning. Kasserer oplyser, at hvis budget ikke bliver vedtaget, vil det blive som
engangsbeløb.
Forslag vedtaget fsv. den anførte etape.
Forslag om bump
Bo oplyser, at vi kun må bruge - af politiet godkendte – vejbump. Have 2 har tidligere indhentet
tilbud/oplysninger omkring bump, som er afleveret på kontoret. Nuværende bestyrelse har ikke set
dette materiale. Have 216 er imod, at vi pt. bruger penge på vejbump. Majbritt svarer, at det er
med baggrund i de mange klager, vi har fået på mail og på kontoret om hastigheder. Derfor er
forslaget stillet. Have 15 oplever også for stor fart og mener også, at Marielundvej bør have
vejbump. Have 87 oplever at folk kører 60km/t hen til vejbump og langsomt over, hvorpå farten
sættes op igen. Have 156 spørger om, hvorfor chikaner ikke er tilladt – man ser dem mange steder
ude i kommunerne. Majbritt oplyser, at der godt må opsættes chikaner, men det er en større udgift,
da der skal flere trafiksikringer på. Have 103 klager over stor trafik på sin vej.
Forslaget er nedstemt.
Renovering af toilethus
Have 330 mener, at mange håndværkere i kolonihaven kan udføre opgaven (uden løn). Anne D
oplyser, at det er en større renovering, da der er skimmelsvamp og huller i taget.
Forslaget vedtaget
Visa Dankort til bestyrelsen
Have 266 ønsker forklaring om hvorfor. Kasserer oplyser, at abonnementer til telefon, internet,
OneDrive mv. indtil videre er betalt er kasserers private konto, lige som der er store udlæg til porto
m.v. der betales fra private konti. Have 263 spørger til, om Forenings Service kan tilknytte kort.
Kasserer oplyser, at det ikke er muligt.
Forslaget er vedtaget.
Om anvendelse af køkken til klubber i foreningen
Have 318 mener, at det er en god ide, men der bør laves regelsæt. Have 266 søger oplysning om,
hvem der skal administrere aftalen. Retningslinjer vil blive udfærdiget i samarbejde med de
relevante klubber, hvis forslaget godkendes. Have 163 mener, at det er en god ide. Der er indtil
videre Dartklub, Cykelklub og Gå klub. Have 156 svært at tage stilling til, inden retningslinjer er
udarbejdet. Forslaget er vedtaget
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Forslag 14 om hækhøjde
Modstrider lokalplan og tinglyst deklaration, som stadig er gældende.
Kan ikke komme til afstemning.
Forslag om gadebelysning
Vejbump er nedstemt jfr. tidligere forslag, men der kan laves et udvalg for at kigge på projekt om
gadebelysning og komme med forslag og pris for vedtagelse på generalforsamling.
Forslag om brændeovn og skorsten
Tinglyst deklaration er stadig er gældende.
Kan ikke komme til afstemning.
Dartklubbens benyttelse af køkken
Er vedtaget jfr. tidligere.
Om præmiehave – gaver
Tom Atkins fortæller, at en uvildig gartner sendt af Kredsen udvælger præmiehaver, og at det ikke
er hensigtsmæssigt, at haver skal vurdere hinandens haver.
Kasserer oplyser, at det fremsendte forslag er dyrere end nuværende løsning. Have 210 har sendt
forslag, fordi hun gerne ser, at vi alle går rundt i haven og får hilst på hinanden, ligesom hun
ønsker at præmieoverrækkelsen sker på festpladsen til generel hyldest. Have 52 er imod gave, mener, at diplom må være nok.
Ikke vedtaget.
Budget 2021
Budgettet lægger op til havelejestigning på 500 kvt. pr. have til imødegåelse af de mange ting, der
bør laves og havelejerne ønsker lavet.
Have 266: der er sagt ja til vej og ja til toiletbygning på denne generalforsamling. Hun mener, at
forslag skal stilles løbende på gf. for godkendelse af projekter. Hun mener, at den fri haveleje ikke
bør stige i forbindelse med en evt. havelejestigning. Have 216 enig i 266. Udvalgshonorar steget,
hvorfor. Have 273 foreslår også engangsbeløb. Kasserer oplyser, at vi har brug for en buffer, så vi
ikke skal have godkendelse fra GF hver gang, der skal repareres noget. Der er 16 personer i
haven, der har fri haveleje i forbindelse. I budgettet har hun talt bestyrelsens haveleje og honorar
med 2 gange – fejl i budget.
Handymen får kun haveleje og ikke honorar. De deler. Have 103 undrer sig over, at hun stadig
betaler for vand, selvom hun også har sit eget vand. Kasserer oplyser, at de udgifter foreningen
har til renovation, vand, forsikringer, leje til staten mv. er steget voldsomt, mens havelejen ikke er
steget de seneste mere end 15 år.
Have 169 ønsker at vi forsøger at finde ud af, hvor den meget fællesvand er forsvundet hen.
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Have 274(vandtekniker) – der har været en sprængning på hovedledning i trekantområdet, hvor
meget vand er forsvundet. Hovedmåler er skiftet og skulle gerne give besked til Hofor, hvis der er
problemer. Og de skulle så ringe til vandmand – det er ikke sket.
Forslaget ikke vedtaget
Kasserer laver ændringsforslag til budget 2021
Majbritt: vi har valgt at foreslå stigning på haveleje, idet lejen ikke er steget siden 2003, og kassen
er blevet ekstra slunken – især efter Barslund. Vi har ikke penge til at imødegå uforudsete udgifter.
Kassereren har lavet en hurtig beregning på, at det koster en engangsbetaling på kr. 1.200 pr.
have til betaling af de forslag om toiletbygning og veje, som er vedtaget i dag. Have 120 spørger,
om det er muligt at betale over 4 kvartaler. Svar: det vil være muligt. Dog kan man også betale
med det samme. Have 183: går der så et år, at renovering kan ske. Svar – det forventes, at de 2
vigtige opgaver bliver prioriteret først. Have 266 foreslår, at man kan vælge at betale nu eller over
de 4 gange. Det er muligt, blot man husker at anføre havenummer).
Budget 2021 i tilrettet form lægges på hjemmesiden fremsendes med referatet
Der er kun 2 måneder tilbage af 2021.
Ændringsforslag vedtaget.
Valg til bestyrelsen
Formand Majbritt Kronbøll valgt for 1 år
Kasserer Suzana Stojanowic, have 90 valgt for 2 år
Næstformand Anne Dahl valgt for 1 år
Sekretær Gurli Kaa valgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Bo Egestrøm valgt for 2 år
Valg af suppleanter
Gert have 196 genopstiller
Laila have156 stiller op
Berit have 260 stiller op
Valgt efter afstemning:
Gert have 196 og Laila have 156
Valg til vurderingsudvalg:
Følgende stiller op og bliver valgt.
Have 4, Have 25, Have 54, have 67, have 69, have 73, have 140, have 156, have 179, have 196,
have 243, have 251, have 318, og have 348
De nye vurderingsfolk vil blive tilbudt kursus og prøvevurderinger.
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Valg til festudvalg
Nuværende festudvalg Allan og Gitte ønsker ikke at genopstille, og Majbritt benytter lejligheden til
at takke dem for den store indsats.
Have 87 foreslår, at duespil og andre ting deles op, så der er nogle, der kan arrangere fester med
børn, nogle med duespil og andre
Have 104, have 120, have 321 og have 328 stiller op og vælges.
Intern Revisor
Have 266 Marianne genopstiller og bliver valgt
Have 348 Kim genopstiller og bliver valgt
Voldgiftssagen
Kassereren oplyste, at det var en voldsom oplevelse at være i retten på foreningens vegne.
Specificeret regnskab vedlagt referatet.
Majbritt siger tusind, tusind tak til Anne Cameron for det store arbejde med en smuk buket
Majbritt siger også tusind tak for et godt møde, for genvalg og med ønsket om en god vinter til alle.
Underskrifter:
Dato:
…………………………….
Formand
………………………………
Næstformand

…………………………..
Kasserer
………………………………
Sekretær

……………………………
Bestyrelsesmedlem

…………………………….
Dirigent
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