
Referat - Ordinær Generalforsamling 
H/F Riisvangen 

Placering: Fritidscenter	Skovvang,	Salen	
Skovvangsvej	127	
8200	Århus	N	

Dato: 21.03.2019.  

Klokkeslet: Kl. 18.30 Ordinær Generalforsamling 

Antal fremmødte haver: 43. Spisning forud for generalforsamlingens 
åbnings modtages positivt. 

Referat efter dagsorden: 

I. Valg af Dirigent – Johnny fra Kredsen er inviteret 

Johnny vælges enstemmigt. Johnny gennemgår dagsordenen. 

II. Valg af Referent 

Tom Nissen Have 264, sekretær er referent. 

Stemmeudvalg: 

Jonna 235, Ole 233, Lise 150. 

III. Beretning v/ Formand Steen Bødker 

Formand Steen Bødker beretter om årets gang i bestyrelsen herunder 
hvilke arbejdsopgaver der har været i fokus. Han beretter om årets gang 
i haveforeningen, og slutter af med at takke samarbejdspartnere og for 
relevante medlemmers indsatser i årets løb. 

Kommentarer til årsberetning: 

Jeanne 224: ang. Forundersøgelse for drænprojekt som blev stemt 
igennem ved OG2018. Hvorfor er det afblæst?  
Svar fra Formand: bestyrelse fra Grænsen samt tidligere formand fra 
Riisvangen er udskiftet, og da de har været primusmotor for projektet, 
har vi ikke haft ressourcer til at gå videre med projektet. Det er dog ikke 
bortfaldet, men afventes og tages op i forbindelse med kommende 
planlægning omkring kloakering i haveforeningen. 

Else: 227: ang. storskraldsplads: Kommer der andre løsninger for dem 
der ikke har mulighed for at køre med storskrald?  
Svar: Der laves ikke andre løsninger og i stedet henvises til leje af trailer 
hos Marketenderen. 



Side 2 

Conny 274: Ang. mulig brandforsikring: Mit hus kan ikke 
brandforsikres. Findes der et bestemt tilbud man skal opsøges for 
kolonihavehuse. Johnny fra Kredsen svarer at forsikringsselskaber ikke 
kan benægte brandforsikring. Fra forsamlingen foreslås Alka 
Fritidshusforsikring. 

Årsberetningen godtages  herefter af forsamlingen. 

IV. Årsregnskab v/ Kasserer Britta Nielsen 

Britta oplyser og informerer om at intern revision og bestyrelsens 
kasserer er enige om at tilbagetrække det udsendte regnskab, da det 
fremstår rodet og svært gennemskueligt. Det er nødvendigt at 
gennemgå regnskabet forfra og desuden tage et dertil indrettet 
regnskabsprogram i brug, som også har været et ønske fra intern 
revision igennem flere år. På denne måde vil nuværende og fremtidig 
regnskaber og budgetter bedre gennemskues af alle parter. Det 
understreges desuden at der IKKE er tale om underslæb eller andre 
uregelmæssigheder i økonomien og forsamlingen opfordres til at 
medvirke til at der ikke opstartes usande rygter herom. Det drejer sig 
alene om uigennemskuelighed og rodet opsætning som strækker sig 
tilbage igennem flere sæsoner. 
Der vil snarest i sæson 2019 blive indkaldt til Ekstraordinær 
Generalforsamling med regnskab og budget til godkendelse som punkt. 
 

Kommentarer: 

Anette 272: Bakker op om beslutningen, som tidligere kasserer. Anette 
er gerne behjælpelig. 

Jonna 235: Hvad beregnes 1.rate a’conto 2019 ud fra? Britta svarer, at 
tages ud fra tidligere forbrug, som deles i to og dermed betales i to ens 
rater.  

Birgit 189B: Opkrævning af haveleje ønskes delt op på to rater, da det 
har været sådan tidligere.  
Svar: Udgangspunktet er, at alle haver betaler haveleje i én betaling. Der 
kan evt. laves særaftaler ved at rette skriftlige henvendelse til 
Bestyrelsen. 

Irma 213: Kommer der girokort ud til at indbetale haveleje og rater ud 
fra?  
Svar: der oplyses bankkontonummer og gironummer ved udsendelse, 
som kan benyttes via netbank. Anette 272 oplyser desuden at det er 
muligt at møde op i Bestyrelsens åbningstid og få udleveret girokort om 
nødvendigt. 

Jonna 235: Der er flere der ikke har EDB, dem skal der tages hensyn til. 
Svar, Steen: alle skal nok få besked uanset om man bruger mail eller 
andet. 

Dirigent: Kan godkendelse af Regnskab 2018 og Budget 2019 udskydes 
til Ekstraordinær Generalforsamling, som ønsket af kasserer og intern 
revision? Håndsoprækning, JA. 
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V. Indkomne Forslag (se Bilag 2-5) 

Forslag bilag 2: 
Fælles leje af Mosteri. 635 kr. leje pr. dag. Det kunne være et hyggeligt 
fællesarrangement at presse havernes æbler. 

Kommentarer:  

Ole 233: Haveejere, som ikke har æbler - hvad får vi ud af det?  
Svar: presset æblesaft. 

Conny 274: Grænsen påtænker at købe en. Kan vi leje den? Lise, 
formand fra HF Grænsen støtter ideen, men udtaler sig i dag kun 
personligt og ikke på vegne af Grænsens bestyrelse. 

Jonna 235: De haveejere der ønsker æblemosteri kan selv gå sammen 
om dette. 

Ved håndsoprækning vedtages ikke at indkøbe eller fællesleje et mosteri, 
men der arbejdes videre med samarbejde med Grænsen om dette. 

 

Forslag bilag 3:  
Ændring af vedtægter mht. Brandforsikring. 

Dirigent, Johnny fra Kredsen oplyser, at Kredsens vedtægter allerede er 
ændret efter vedtagelse ved sidste års Kongres i landsforbundet, så nye 
tegnede havelejere fra 2019, skal have brandforsikring ved overtagelse. 
Desuden skal alle haver som har indgået lejeaftale fra 2016 og frem også 
have en gyldig brandforsikring. 

Dorte 189C: Kan haveforeningen ikke alligevel stå med regningen, hvis 
lejeren stikker af med forsikringspengene?  
Svar, Johnny fra Kredsen: Der arbejdes med at Kredsens vedtægter skal 
omfatte en Brand OG Miljøforsikring, som kan modvirke dette ved at 
forsikringspræmien først udbetales efter oprydning. 

 
Da forslagets indhold allerede er vedtaget i Kredsen 
afstemmes der ikke om emnet. Dermed: alle lejeaftaler fra 
2016 og frem skal have brandforsikring.  
 

Forslag bilag 4:  
Bestyrelsens ønsker havelejestigning mhp. at spare penge op frem mod 
kloakeringsprojekt. Havelejestigningen ønskes fra  sæson 2020 på i alt 
2400,- pr. år pr. have. 

Hvis man sælger sin have inden kloakeringsprojektet, vil man som altid 
få sin andel af den foreningsmæssige værdi og dermed få sin del af de 
opsparede penge tilbage. 

Da færre en 2/3 af haverne er mødt frem kan en vedtægtsændring ikke 
stemmes igennem. Der stemmes derfor om at forslaget skal til 
urafstemning – dette kræver at 2/3 af de fremmødte haver stemmer 
for forslaget. 
Kommentarer: 

Jonna 235: Synes det er højt beløb og ønsker ikke mere opsparing. 
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Anette 272: Foreslår at søge oplysninger hos haveforeninger, som 
tidligere har fået kloakeret, som kan oplyses til ekstraordinær 
generalforsamling.  

Steen, Formand: Vi ved for nuværende meget lidt om hvad og hvordan i 
kloakeringsprojektet, men der arbejdes sammen med Grænsen om at 
blive klogere. 

Jeanne 224: Støtter udsagn fra Anette og Steen. Nyhedsbrevet forsøgte 
at oplyse om det, vi ved indtil nu. Men der er mange forskellige forhold 
rundt omkring i haveforeningerne i Århus. Jeanne ønsker også mere 
oplysning. 

Conny 274: Hvad betyder at få andel i foreningsmæssig værdi?  

Svar, Britta kasserer: Foreningsmæssig værdi betyder, at hver have får 
andel i haveforeningens beholdning ved et evt. salg. Altså 1/147 af 
haveforeningens beholdning. 

Jonna 235: foreslår at deltage i Kredsens finansieringsmodel med Århus 
Kommune.  
Forslagsstiller/Bestyrelsen støtter for så vidt dette, men alligevel kan en 
polstring nedsætte størrelsen på det forventede fælles lån til 
finansiering af kloakering i fællesarealerne. 

Kisser 155: støtter forslag om at tage punktet på til ekstraordinær 
Generalforsamling.  
Svar, Bestyrelsen: Det er kort tid at give en nedsat gruppe, da en 
ekstraordinær generalforsamling skal falde hurtigst muligt. 

Bestyrelsen ønsker dog ikke at trække forslaget, da de mener, at det er 
en fornuftig, ansvarlig og langsigtet løsning, som kommer alle til gode 
når kloakeringsprojektet bliver en realitet.  
 
Der afstemmes skiftligt - Afstemning afdækker alene om forslaget skal 
til urafstemning. 

Antal stemmer: 86 JA:  38 NEJ: 46 BLANKE: 2 

Forslaget sendes dermed ikke til urafstemning! 
 

Forslag 5: Rundering 
Forslag om kollektivt betalt rundering i vintermånederne. Det blev på 
orienteringsmøde sidste år besluttet, at dette forslag skulle til 
afstemning på dette års generalforsamling. 

Kommentarer 
Birgit 194: Tænd/sluk lamper hjælper måske, og hun observerer at 
mange haver har lys tændt. 

Tom 264: Bestyrelsen har ikke modtaget oplysninger om indbrud eller 
hærværk fra medlemmer i vintersæsonen 2018/19, som der er blevet 
opfordret til. Måske virker skolernes SSP-arbejde i området. 

Gunner 262: Foreslår at få sms indbrudsalarm. 

Antal stemmer: 86 JA:  5 NEJ: 77 BLANKE: 2 

Forslaget falder! 
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VI. Godkendelse af Budget for 2019 

Se punkt 4 for begrundelse for udskydelse af denne godkendelse. 

VII. Valg af Formand – Steen Bødker genopstiller efter at være blevet 
valgt ved Ekstraordinær Generalforsamling i juli 2018. 

NB. Valg af Kasserer er kun i lige år. Britta Nielsen fortsætter. 

Ingen andre stiller op, Steen er valgt for sæson 2019 

VIII. Valg af  2 Bestyrelsesmedlemmer & 2 Bestyrelsessuppleanter 

a. Michael Povlsen fortsætter ind i sit 2. År efter valg i 2018 

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  
Tom Nissen er indtrådt midt i sæsonen efter at have været valgt 
suppleant i 2018 og opstiller igen. 
Maria Frydkjær, have 268 ønsker ikke at genopstille. 
Tom Nissen, have 264 genvælges. 

Desuden opstiller Christine Fleming have 230 efter tilkendegivelse 
pr mail. Christine vælges enstemmigt. 

c. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter 
Kirsten Lynge Madsen have 155 vælges. 

Søren have 163 vælges.  

IX. Valg af 2 Interne Revisorer (2-årig) og 1 Revisorsuppleanter (1-
årig) 

NB Intern Revisor blev valgt i 2018 for 2-årig periode 

Gunner og Steen genvælges enstemmigt 

Revisorsuppleant Thomas genopstiller så vidt vides ikke. 

Conny have 274 opstiller og vælges. 

X. Valg af 2 vurderingsudvalgsmedlemmer 

a. Pia Reinhold Nielsen, have 159 genopstiller. Pia genvælges. 

Villy, have 227 genopstiller. Villy vælges. 

Erik Hjort fortsætter som formand. 

Vurderingsudvalgssuppleant: 

John 263 opstiller og vælges. 

Maria 268 opstiller og vælges. 

XI. Procedure vedrørende  aflæsning af El og Vand 

Der har de seneste sæsoner været skiftende fremgangsmåde og dermed 
tvivl om aflæsning/selvaflæsning af El og Vand. 

For at sikre at alle medlemmer har fået samme information vil Maria 
Frydkjær på vegne af Bestyrelsen fremlægge fremgangsmåden. 

Maria informerer ud fra udleverede materiale, som også 
vedhæftes referatet. 
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Conny 274: betaler vi det ikke hvert år.  
Svar, Maria bestyrelsesmedlem: de seneste år har der været skiftende 
beløb og procedurer, og derfor vil vi gerne klargøre hvad beløb og 
procedurer er fremadrettet. 

Gunner 262: Kunne man ikke bare hæve havelejen? 
Svar, Maria: dette er også en mulighed, men på denne måde er der 
synlighed omkring hvad betalingen består af. 

Jonna 235: Synes det er mange gebyrer og mener, at man ikke skulle 
betale ved selvaflæsning tidligere.  
Svar, Britta: vi vil gerne forsimple og synliggøre hvad penge går til, i 
stedet  for mange små gebyrer. 

Else 227: Synes at beløbene er voldsomt høje. 
Svar, Britta kasserer: oplyser at tidligere opkrævede 40 kr. i 
administrationsgebyr sidste år bliver godskrevet de haver der har 
indbetalt. 

XII. Ad-hoc grupper.  
I 2018 blev der opstartet flere medlemsstyrede ad-hoc grupper, som 
påtager sig ansvarsområder og opgaver, som kommer fællesskabet til 
gode. 
Nogle grupper kører med succes og andre kan bruge et løft. 

1. P-pladsgruppen – renholdelse og hækklip 

2. Vedligeholdelse af veje 

3. Nyhedsgruppe 

4. Havevandringsgruppe 

5. Arrangementsgruppe 
Flere gruppeaktive medlemmer har udtryk ønske om at fortsætte, men 
der ønskes gerne nye ansigter. Der vil være mulighed for at opskrive sig 
til en indsats i den nye sæson. 
 

Der lægges en liste frem, som man kan skrive sig på! Desuden 
er det muligt at eftertilmelde sig pr mail. Alle indsatser, store 
og små er velkomne. 
Kommentarer: 

Lise 150: Jeanne og Lise fortsætter gerne og vil gerne have endnu et 
medlem i Nyhedsgruppen. Lise oplyser at grupperne er selvstyrende. 
Lise slår et slag for at flere bidrager ifm. Haveforeningens 70års 
fødselsdag. 
Dorte 189 C: Dorte har deltaget i havevandringsgruppen, som har været 
med bestyrelsesdeltagelse og synes det har været godt. 
P-pladsgruppen har ikke fungeret og det har vandringsgruppen 
bemærket. 
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XIII. Bestyrelsen ønsker frivillige til en arbejdsgruppe omhandlende 
Kloakeringsprojektet. Der ønskes 2-3 personer som sammen med 
ét bestyrelsesmedlem vil indgå i den kommende dialog og 
planlægning. 

Jeanne 224 vil gerne deltage, hvilket modtages 

Da der ikke er flere der melder sig kan opgaven beskrives 
nærmere og lægges ud til resten af haveforeningens 
medlemmer, så de der ikke deltager har mulighed for at 
melde sig. 
Denne skrivelse følger senere, da gruppen ikke har haft mulighed for at 
mødes 

XIV.  EVT. 
 
Jonna 235: Spørgsmål til regnskabet.  
Svar: jf. punkt 4, så henvises der til Ekstraordinær Generalforsamling 
ang. regnskab/budget. 
 
Anette 272: sendes referatet ud på mail?  
Svar: Ja det sendes ud pr. mail til alle der har oplyst mail og dem der 
ikke har mail, får referatet pr. post eller leveret i haven.  
 
Tommy 175/Marketender: Søger kagebagere til sommerfesten. Birte 194 
bager gerne kage til sommerfesten. Andre må meget gerne melde sig 
efterfølgende! 
 
Birgit 189B: Ifm. standerhejsning opstarter spillet De Døde Duer i 
Dueforeningen. Ved standerhejsning kan man tilmelde sig. Det koster 
19 kr. pr år. Hver lørdag fra 13-15 er der spil i Tutten. Der arrangeres 
også Due-fest og Tysklandstur. 
 
Kisser 155: takker bestyrelsen for et stort arbejde, Bestyrelsen takker! 
 
Johnny fra Kredsen takker for god ro og orden! 
 
Formand Steen runder Generalforsamlingen af.  
 


