
Referat fra generalforsamling 24. marts 2019 
 

1 
 

 

                                                            

Formand Majbritt Kronbøl bød velkommen til generalforsamlingen, og vi holdt 1 minuts stilhed til minde om de 

havelejere, som vi har mistet siden sidste ordinære generalforsamling. 

Valg af dirigent Tom Atkins, Kredsformand Hovedstaden Midt er valgt. 

Tom oplyser om reglerne for dirigentens opgaver og ret til at håndhæve orden. 

 

Indkaldelse og dagsorden godkendt, og lovligt varslet og afholdelsen sker jfr. vedtægterne. 

Tom oplyser, at alt bliver optaget på bånd for referat. 

Valg af referent: sekretær Gurli Kaa valgt 

 

Valg af stemmeudvalg: Gitte have 330, Helle have 163, Kirsten have 162 

Der er mødt 147 haver = 290 stemmer, heraf 3 fuldmagter  

Formand Majbritt Kronbøls mundtlige beretning: 

Majbritt præsenterer bestyrelsen ved navne: 

Majbritt, formand, Anne Dahl næstformand, Anne Cameron kasserer, Lone bestyrelsesmedlem, Gurli sekretær, Bo 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. 

Vest forbrændingen 

Vi har været til møde med Vest forbrændingen, som pga. Letbane projektet er nødsaget til at flytte deres 

varmeledninger. Det er et større projekt, da det er de ledninger der forsyner Herlev hospital med varme, og ikke derfor 

bare kan lukkes ned. Arbejdet med at flytte varme ledningerne vil vare cirka 3 mdr. og vil foregå for enden af Vibestien 

ved Ringvejen og omkring Gøgestien ved have 1 og 4.  

Det vil i en del af perioden ikke være muligt at køre ind ad denne vej, og derfor vil lågen ud mod Marielundvej i samme 

periode blive åbnet.  

Bestyrelsen bliver varslet inden arbejdet går i gang, og vi vil på forsiden af vores hjemmeside og på opslagstavlerne 

oplyse, hvornår stierne lukkes. 

GDPR 

I 2016 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet for Persondataforordningen, også kaldet GDPR. Denne forordning skal 

supplere databeskyttelsesloven, og fandt anvendelse fra d.25.5.18 

I store træk handler det om, at man skal behandle personoplysninger varsomt og med omtanke. 

Man må ikke bare, som tidligere, gemme relevante oplysninger, og vi har derfor været nødt til at lave en stor oprydning 

på kontoret og indarbejde nogle nye rutiner.  



Referat fra generalforsamling 24. marts 2019 
 

2 
 

For de oplysninger der er behov for at gemme, er der krav om at der laves en optegnelse -, og en fortegnelse over den 

proces man anvender, når man behandler sådanne oplysninger.  

Derfor har vi selvfølgelig også udarbejdet en sådan.  

Det er vigtigt, at I alle er orienteret om hvordan vi behandler jeres personfølsomme data. Derfor bliver optegnelsen efter 

generalforsamlingen sendt på mail til alle der har en sådan., de resterende vil vi sende til pr. brev.  

Den bliver i øvrigt også lagt på hjemmesiden, så det er synligt for alle, hvordan vi i Islegaard behandler personfølsomt 

data. 

Lovliggørelsesproces 

Som I også har kunne læse i den skriftlige beretning, blev bestyrelsen tidligere på måneden indkaldt til møde med teknik- 

og miljøforvaltningen i Herlev kommune. 

De ønskede at informere os, om hvordan processen med lovliggørelse, efter vedtagelsen af den nye lokalplan, kommer 

til at forløbe. 

De kunne fortælle os, at de er forsinket, men at processen sættes i gang om ganske kort tid. Undersøgelser af 

bebyggelsen i haveforeningen, vil foregå ved, at de filmer området via overflyvninger med droner. Filmene skal bruges i 

opmålingen af vores bebyggelse.  

Samtlige havelejere bliver selvfølgelig varslet via e-Boks inden de starter overflyvningerne. 

Hvis Herlev kommune på deres optagelser ser noget bebyggelse, der er for stort, eller som de er i tvivl om, modtager 

den enkelte have lejer yderligere en varsling om, at Herlev kommune, sammen med en landinspektør, ønsker adgang til 

haveloddet. 

Hvis der på haveloddet findes for meget eller for stor bebyggelse, vil man modtage en påtale. Herefter vil der være en 

høringstid på ca.14 dage, hvor den enkelte have lejer har mulighed for at anmode om en dispensation.  

Anmoder man ikke, får man et påbud, om at bringe det påtalte i orden.  

Anmoder man, undersøger forvaltningen om det er muligt at give en dispensation. Får man afslag på sin anmodning, 

skal man lovliggøre. Og alt efter hvor meget det drejer sig om, der skal enten flyttes eller rives ned, får man mellem 1 til 6 

mdr. i respit, til at lovliggøre.  

Hvis man mod forventning ikke reagerer på påbuddet og ikke lovliggør sin bebyggelse, vil man af Herlev kommune blive 

anmeldt til politiet, og påbuddet bliver herefter til en straffesag. 

Vi spurgte, hvor stor sandsynligheden for at få dispensation er, hvortil de svarede, at der i nogle enkelte tilfælde godt vil 

kunne gives dispensation, men at man ikke skal regne med det.  

Han udtalte, at det blev meget stramt, og at der ”ikke gives ved dørene”, og at kommunen har udarbejdet lokalplanen, 

fordi det er sådan, de ønsker områderne skal ta sig ud. 

Han sagde også, at det ikke er en god ide at ansøge, før man modtager et påbud, da det er jo ikke sikkert at påbuddet 

kommer. Hvis ikke er ret mange kvm er overskredet, er det muligt, at de ser gennem fingre med det.  

Så derfor vent med at ansøge, til der kommer et evt. påbud. 

Herlev kommune opretter en hjemmeside hvor man kan følge processen. De har lovet at give bestyrelsen besked, når 

den er klar, og så lægger vi et link til den, på haveforeningens hjemmeside, sammen med et notat med en tidsplan, som 

vi fik udleveret på mødet. 

I første omgang er der udarbejdet lokalplaner for os og for Det 7. hus, og når hele denne proces er overstået, vil Herlev 

kommune evaluere og herefter vil der for resten af kolonihaverne i kommunen blive lavet tilsvarende lokalplaner, sådan 

at alle kolonihaver har de samme retningslinjer. 

Har I yderligere spørgsmål er det teknik- og miljøforvaltningen i Herlev kommune I skal rette henvendelse til, bestyrelsen 

har ingen yderligere indsigt, ud over det jeg lige har fortalt, og har i øvrigt ikke noget med lovliggørelsesprocessen at 

gøre, og kan derfor heller ikke besvare spørgsmål. 

Helle have 163 spurgte, om ikke huse med en vis alder gik fri.  
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Tom Atkins kunne oplyse at, ved indgåelse af den nye, forlængede lejeaftale, der blev indgået for nogle år tilbage, 

bortfaldt denne friholdelse, og at det nu er kommunens lokalplaner, der skal overholdes. Og bestyrelsen har 

påtalepligten. 

Gitte have 330 kunne oplyse, at hun på sin postkasse havde fundet et mærke med et telefonnummer, og fundet ud af, at 

det var et landmålerfirma og spurgte derfor bestyrelsen, om kommunen allerede var gået i gang, eller det var noget med 

Letbanen.  

Gert Lyngsøe kunne oplyse, at det var i forbindelse med måling af terrænforhold i haveforening ifh. købmandens 

beliggenhed m.v. i forhold til kloak m.v. og ikke i forhold til lokalplan 114. 

Kirsten have 162 spørger til størrelse på hus.  

Majbritt oplyser, at vi desværre fik afslag på vores ansøgning om 60 m2. Så hus må maks. være på 50m2. Og det vil 

angiveligt komme til at gælde for alle kolonihaver i kommunen. 

Margit have 176 har undersøgt, at man godt må have mere end 2 småbygninger, blot tilladt m2 ikke overskrides. Der er 

lavet lempelser mht. antal. Det er bestemmelse i lokalplanen, der gælder. Foreslår, at man kigger der. 

Majbritt oplyser, at bestyrelsen ikke har til hensigt at begrænse, blot retningslinjer bliver overholdt også mht. afstand til 

skel, højde m.v. 

Margit have 176 spørger til vejbelysning, som jo blev nedtaget i forbindelse med Barslund samt dræn og huller i vejen. 

Der vil blive en udfordring, når også skraldebilerne skal ned gennem Glentestien og ud via Mejsestien. 

Majbritt forudser, at vi selv kommer til at betale for udbedring og fortæller, at oprettelse af lys vil kræve, at havelejen 

kommer til at stige. Der er ikke råd til lys nu. 

Hun medgiver, at vejene er i meget dårlig stand og selvfølgelig skal laves. 

Helle have 163 henstiller til, at vi afventer Voldgiftssagen, inden vi bruger midler på dræn og huller i vejen. Der vil blive 

syn og skøn i april. Sagen i Voldgiftssagen sker primo juni 2019. 

Helle opfordrer til, at havelejerne river vejen, så hullerne kan minimeres, mens vi afventer Voldgiftssagen. Større huller 

kan måske laves på interessearbejde. 

Bestyrelsens beretning er taget til efterretning. 

Beretning v/kasserer Anne Cameron og godkendelse af årsregnskab 2018. 

Kassererens beretning er udsendt sammen med regnskabet, men blev gennemgået på mødet. 

Anne Cameron beklager, at regnskabet kom ud så sent, men det er efterhånden meget komplekst og har krævet mange 

ekstra timer/dage og stor hjælp fra revisor at få det udfærdiget, så Anne Cameron og bestyrelsen kan stå inde for det. 

Vand er en voldsom udgift jfr. beretningen. Vi kan ikke viderefakturere beløbet, da man som bygherre skal stille vand til 

rådighed. Noget af beløbet er dog med i Voldgiftssagen, da vi har fundet en bimåler, som Barslund har opsat.  

Anne forsøger at få udskudt aftale hos Hofor om betaling af vand efter voldgiftssagen. 

Der er udfordringer med printere og printerpatroner, der ikke tåler kulde. Vi har tidligere kørt med elvarme om vinteren, 

men det er dyrt, hvorfor vi vil købe en lille varmepumpe, så papir og maskiner ikke tager skader. 

Da der er opsigelse på vores erhvervs-telefonabonnementer, vil der gå en tid, før vi ser virkningen af de opsigelser og 

ændringer, Anne Cameron har foretaget. 

Vi kommer til at spare over kr. 1.000 om måneden. 

Udgifter til opkrævninger stiger, idet vi fremover opkræver 1 gang i kvartalet med flere poster på, - afgifter, vand sammen 

med haveleje.  

Der er pt. ca. 40 haver med restancer, mod 57 ved årsskiftet. 

Det er uacceptabelt - Ring til Anne Cameron og indgå en aftale om afvikling. 

I forbindelse med Voldgiftssagen, er der kørt en prøvesag af en skønsmand, der også er dommer i Voldgiften. Han har 

gennemgået alt materiale og er nået frem til, at vi skal betale 8,6 mill. jfr. ekstraordinær generalforsamling. 

Der har været store advokatomkostninger, ligesom der er kloakeret og lagt vand ind til køkkenet.  

Egenkapital pr. have var i 2017 kr. 5.000 og i 2018 kr. 4.500, når egenkapital ifølge regnskab kr. 93.000 er renset for    

kr. 60.000 til oprindelig kloak (der er betalt eller afvikles på) og knap kr. 29.000 pr. have jfr. voldgiftssagen. 

Der er deponeret kr. 600.000 for at få lov at køre en voldgiftssag.  
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Vi afventer Voldgiftssagens udfald og håber, at vi får dem tilbage. 

Gitte have 360 er det muligt at kræve, at folk skal have pbs 

Anne Cameron – det kunne være dejligt, men mange havelejere har ikke mulighed for at køre pbs 

Gitte have 360 - Der er brugt kr. 50.000 til foreningens fester – kan det nedbringes? 

Anne Cameron – Mener, at præmiehaverne fortjener at blive fejret, men det må vi tage op til overvejelse i bestyrelsen 

 

Pia have 113 var det nødvendigt at skifte stole ud på kontoret? 

Anne Cameron – Stolene var meget gamle og tunge og uhåndterlige, og da vi bruger rigtigt mange timer på kontoret, har 

vi fundet det nødvendigt. 

 

Diana have 210 fri haveleje til festudvalget. Taget på festpladsen lagt af frivillige, hvorfor skal formand og kasserer have 

fri haveleje? – er bestyrelsen berettiget til at give det? 

Anne Cameron – ja, det er vi, og det har krævet stor forberedelse af festudvalget at få det op at stå. 

 

Helle have 163 skyldnere smides ud?  

Anne Cameron – Der bliver kørt rykkerprocedure – sidste år røg der flere ud, og der er stor konsekvens med udsmidning 

ved restancer også i 2019. 

 

Karin have 49 vandforbrug/Barslund – hvorfor ikke undersøgt 

Anne Cameron – vi har haft en rådgivende ingeniør og der er lavet standardkontrakt – vi har ikke vidst det, og det er ikke 

oplyst til os i forbindelse med indgåelse af kontrakten. 

Tom Atkins, dirigent oplyser at foreningen ikke kan udstede bøder – det hedder afgifter 

Pause – nu er der 144 haver og 288 stemmer (efter at suppleanterne endeligt har fået stemmesedler og en have er gået) 

Laila have 169 bortset fra de 3 storskyldnere – hvor stort beløb? Anne Cameron saldo 177.000. heraf kr. 74.000 2 haver, 

der skylder meget og 2 haver med afdragsordning. Der er pt. 66 restancer. 

Højeste beløb, der endnu ikke er rykket for er kr. 6.300. 

 

Margit have 176: Ros til kasserer for visuel forklaring på egenkapitalens sammensætning 

Margit have 176 Spørgsmål til vand i regnskab og balance, der er lidt svært at gennemskue: 

Anne Cameron oplyser, at noget er hensat i resultat, og noget under kloakprojekt på det, vi håber at få fra Barslund. 

Totalt vandforbrug fra 1. april til 31.10 2018 = 7.900m3 / kr. 389.000. Der er opkrævet aconto, og der er hensat, da 

regning først modtages 2019. Barslund har brugt 11.071m3 kr. 547.000.  

 

Margit have 176 om renteudgifter? 

Anne Cameron – det er det nye voldgiftslån, som vi alle hæfter for.  

Margit have 176 har spørgsmål til side 12 i regnskabet til punkterne tilgang/afgang. 

Anne Cameron oplyser, at den afgang, der er bogført under bankomkostninger på konto nr 5208, er de omkostninger der 

knytter sig til fælleslånet, og beløbet er ompostering til denne, da den del af renter og omkostninger kun vedrører de, der 

er med i fælleslånet, og de der nu bogført ind på konto nr. 6600 Kloak Lån. 

 

Gitte have 330 spørger til note nr. 9 under anskaffelsessum:  

Anne oplyser, at det er vores aktiver pr. 1.1.2018. Altså en værdi, foreningen har. 

Beretning taget til efterretning og regnskabet er vedtaget 

Budget 2019 ved Anne Cameron  

Det sammen med regnskabet fremsendte budget blev gennemgået i lyset af de stigninger, der til skatter og offentlige 

afgifter samt de udgifter, vi forventer at få til vedligeholdelse og administration. Der er sat mere af til revision og 

regnskab, da vores regnskab er blevet så meget mere komplekst.  

Vi stiger ikke i haveleje for 2019, men vi vil forsøge at spare, idet vi afventer udfaldet fra Voldgiftssagen. 

Helle have 163: tidligere betalt vand bliver ikke godskrevet? 

Anne Cameron: Det er fortsat usikkert, hvad vi skal betale i vand, men vi har tidligere betalt under kr. 200 årligt pr. have, 

og det beløb kan vi godt bruge til andre ting. 
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Margit have 176: interessearbejde – stigning på 100%. 

Anne Cameron: i 2017 var der ikke interessearbejde, i 2018 var der begrænset, så nu er der en lang række 

hængepartier. 

Margit have 176: Der er ikke hensat til ekstra honorar til Helle og Anne C for arbejdet med Voldgiftssagen.  

Anne Cameron oplyser, at de selv har valgt at fravælge honorar i 2019.  

Margit have 176: stigning i EDB.  

Anne Cameron der er flere specifikationer, der fordyrer opkrævning. Hun fortæller, at banken udfaser det nuværende 

opkrævningssystem fra 31.12.2019, hvorfor Anne er ved at undersøge, hvilke muligheder der er for nyt 

opkrævningssystem. 

Margit have 176: bonus fra forsikring ikke i budget. 

Anne Cameron: bonus bliver ikke budgetteret, men er blot lidt godt til regnskabet, hvis det kommer. 

Budgettet er vedtaget.                     

Ekstern revisor Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen v/Palle Mørch er genvalgt 

Pause - nu er der 140 haver og 280 stemmer 

Forslag: 

Bestyrelsens forslag til fornyelse af vedtægter og nye vedtægter: 

Tom Atkins oplyser, at alle steder hvor der nu står ”Kolonihaven for Danmark” skal der ændres til ”Kolonihaveforbundet”, 

som er det nye navn. 

Ændring af § 2:    vedtaget 

Ændring af § 3.1: vedtaget   

Ændring af § 3.2: vedtaget (skal endeligt godkendes på ekstraordinær generalforsamling) 

Ændring af § 3.2: om adresseændring – vedtaget (skal endeligt godkendes på ekstraordinær generalforsamling) 

Ændring af § 3.2 om internt opslag: vedtaget 

Ændring af § 3.2 om venteliste: ordet bagest ændres til nederst (skal endeligt godkendes på ekstraordinær 

generalforsamling) Vedtaget jfr. dialog nedenfor. (skal endeligt godkendes på ekstraordinær generalforsamling) 

Margit have 176: spørger til, om det ikke er en forringelse og at det mht. post og ferie kan være svært at reagere. 

Majbritt: ingen på venteliste får post – alle får mail, og vi udvider fra 3 dage til 3 hverdage, man ryger ikke nederst, fordi 

man siger nej tak til en eller flere haver. Man skal blot reagere inden de 3 hverdage, - ellers kommer man nederst på 

listen.  

Tom Atkins: Bestyrelsen har valgt denne håndtering af ventelisten: Det skal stå på det papir, som folk på venteliste skal 

underskrive.  

Margit have 176: Vil det sige, at man kan bibeholde sin plads på venteliste, blot man reagerer? 

Tom Atkins: Ja 

Ny § 3.5: Afgift bliver fremover angivet uden beløb, da der bliver lavet et afgiftsbilag med pris pt. kr. 500 for 

overtrædelser jfr. vedtægter og ordensregler. Vedtaget 

 

Margit have 176 stiller forslag om nyt afgiftsbilag med angivelse af afgiftsstørrelse, så der fremover kun skal rettes et 

sted. 

Afgiftsbilag kan fremover vedtages med almindeligt flertal. Vedtaget 

 

Diana have 210 spørger til, hvorvidt kopi af kvittering for forsikring er nok 

Anne Cameron oplyser, at vi ikke kan se på kvittering, hvad der dækkes, hvorfor vi skal have kopi af police for dækning 

fremgår. 

Tom Atkins oplyser, at bestyrelsen selvfølgelig behandler informationen fortroligt og i henhold til persondataloven. 

Kirsten have 162 har tidligere siddet i bestyrelsen og oplyser, at der altid har skullet forevises eller tegnes forsikring ved 

køb. 
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Ændring § 6.2: Vedtaget 

Ny § 6.3: Vedtaget  

Ændring § 7.1: Vedtaget, dog skal påkrav ske med afleveringsattest ved fremsendelse post og ved kvittering for 

modtaget mail, eller personlig aflevering, hvilket tilføjes i §7.1.  

Ændring § 7.3: Vedtaget 

Gitte have 330 – spørger til, at sommertid/vintertid måske afskaffes 

Tom Atkins svarer, at det gælder indtil videre og er i henhold til Lokalplanen 

Berit have 260 – spørger til tidligere gældende, hvor man kunne være der indtil 31. oktober. 

Anne Cameron henviser til Lokalplanen, som vi skal overholde. 

Ændring § 7.5: Vedtaget 

Ændring § 8: Overskrift vedtaget 

Ændring § 8.2: Vedtaget som følger: Der tilføjes pligt til at renholde og rive sin del af vejen udenfor eget have. Og der 

tilføjes, at der kan udstedes påbud med frist på 4 uger til at udføre opgaven før udførelse kan ske på medlemmets 

regning. 

Gitte have 330 der er mange arbejdsbiler, som laver huller (ligesom der køres for stærkt) 

 

Ændring § 8.3: Vedtaget 

 

Margit have 176 Haveejer ændres til havelejer.  

Margit have 176 om varsling af interessearbejde? 

Tom Atkins: Der bliver varslet på hjemmeside og i opslagstavler – og hvis muligt på indkaldelse til generalforsamling 

 

Nu er der 274 stemmer 

 

Ændring § 10.3: Vedtaget 

 

Nu er der 268 stemmer 

 

Ændring § 11: Vedtaget 

 

Nu er der 264 stemmer 

 

Ændring § 12.3: Vedtaget 

 

Bestyrelsens forslag om ændring og fornyelser af ordensreglerne udsættes til behandling på ekstraordinær 

generalforsamling 

 

Bestyrelsens forslag om, at alle afgifter hæves til kr. 500 vedtaget.  

Forslag fra Reinhold Schlesiger have 2 om mulighed for at kontakte bestyrelsen på telefon. 

Majbritt henviser til åbningstider på kontoret og mulighed for kontakt pr. mail og brev i postkasserne. Det er den siddende 

bestyrelse, der beslutter forretningsorden, og vi har besluttet, at vi ikke kan træffes pr. telefon. 

Anne Cameron tilføjer, at alle telefonabonnementer er opsagt. 

Marianne have 187 synes ikke, at det er hensigtsmæssigt, at man ikke kan komme i personlig kontakt 

Majbritt henviser til kontortid m.v. jfr. ovenfor. 

 

Tom Atkins konkluderer, at det er bestyrelsen, der tilrettelægger, arbejdet. 

Forslaget kan derfor ikke komme til afstemning 

 

Nu er der 216 stemmer 
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Valg til bestyrelsen 

Anne Cameron genvalgt med stor applaus 

Lone Jensen afgår 

Gurli Kaa genvalgt 

Kirsten have 162 opstiller til bestyrelsespost – valgt 

 

Valg af suppleanter 

Bo Egestrøm og Gert Lyngsøe genvalgt 

 

Valg interne revisorer 

Kim Jønsson, Kim Karstensen og Marianne Fagerlund genvalgt 

 

Margit have 176 indstiller til, at ikke alle 3 revisorer kommer på valg hvert år, men at være på valg skiftevis 

Bestyrelsen tager til efterretning for dagsorden 2020. 

 

Valg af vurderingsudvalg 

Gert, Allan, Kim Cecilie og Per genvalgt 

Ralf have 69 stiller op til vurderingsudvalg og blev valgt 

Valg af festudvalg: 

Allan Jacobsen, Gitte Lemke, Allan Andersen og Pia Nielsen og genvalgt. 

Gitte have 330 beder om flere hænder til festudvalget. Der mangler folk lørdag formiddage til baren og til salg af lodder 

og til fester med til planlægning og indkøb samt opstilling af telte mv. 

Desuden har festudvalget et ønske om at oprette børnefestudvalg, da der er kommet mange børnefamilier i HF 

Islegaard. Der er f.eks. Sct. Hansfesten den 22. juni, hvor der kan stilles hoppeborg op og arrangeres noget specielt for 

børnene. 

Vær sød at kontakte festudvalget for aftale. 

Orientering om vand og kloak er sket under formandens og kasserens beretninger samt input fra Helle Møller 

Eventuelt 

Majbritt takker Lone for mange års flot arbejde i bestyrelsen og overrækker en velfortjent buket blomster. 

Majbritt orienterer om, at der er standerhejsning 31. marts 2019 klokken 08.00 

Charlotte have 87 henstiller til at overholde fartreglerne  

Majbritt enige i at der bliver kørt for hurtigt. I må tage billede af bilen og kontakte bestyrelsen med oplysning om 

havenummer, og vi kan sende henstilling til havelejer. Men prøv først selv at tale med pågældende. 

Flemming have 22 efterlyser mulighed for nøgle til porten fra Marielundvej i vintersæson 

Majbritt – vi har ikke mulighed for om vinteren for at komme med nøgle. Det er ikke muligt at deponere nøgle i haven, da 

ingen jo må bo derude uden for sommertid. 

Margit have 176: henstiller til gennemskuelighed i vedtægter og ordensregler og eventuel gennemgang af jurist. 

Tom oplyser, at vedtægter beskriver overordnede regler for administration af en forening, ordensreglerne beskriver, 

hvordan man som havelejer skal gebærde sig. 

Tom Atkins oplyser, at han stiller sig til rådighed for bestyrelsen for bedst muligt materiale. 

Neel have 199: hvornår er der interessearbejder? 

Majbritt: det er det nyvalgte bestyrelsesmedlem, der skal beslutte dato for interessearbejde, og det bliver opslået snarest 

muligt. 

Majbritt opfordrer til, at man får sat postkasse og havenummerorden op. 

Tom Atkins takker for god ro og orden og ønsker os en god sæson. 

 

 

 


