HF VESTERVANG
Roskildes bedst beliggende havekoloni

Referat fra generalforsamlingen i HF Vestervang onsdag den 6. februar 2019
32 haver var repræsenteret på generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Edith, have 26 blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed kunne
gennemføres.
2. Valg af referent
Kirsten, have 55B blev valgt
3. Valg af stemmetællere
Der blev valgt 3 stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning
Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Formanden supplerede sin beretning med at informere om et nyt udspil fra regeringen, som
kan få betydning for en del kolonihaver landet over og for nuværende fredninger af de arealer,
kolonihaverne ligger på.
Vi mobiliserer alle kræfter i kampen for at bevare de varige haver
Regeringen præsenterede for to uger siden et udspil, hvori landets kommuner kan omplacere
kolonihaver, så nuværende kolonihavearealer kan bruges til andre formål.
Selvom udspillet kaldes ” Danmarks hovedstad” indebærer det en ændring i kolonihaveloven,
som glæder for hele landet.
Forbundets Forretningsudvalg er styregruppe på sagen, og er i fuld gang med at udarbejde en
strategiplan for hvordan kolonihaveforbundet skal sikre princippet om varige kolonihaver.
Er vores kolonihaver i fare?
Regeringen præsenterede d. 24. januar 2019 et udspil kaldt ” Danmarks hovedstad”, hvori
landets kommuner kan omplacere kolonihaver, så nuværende kolonihavearealer kan bruges
til andre formål.
Udspillet indeholder 52 initiativer, som samlet skal styrke hovedstadsområdet. Men med
initiativerne åbner regeringen op for, at alle landets kommuner kan omplacere kolonihaver,
så nuværende kolonihavearealer kan anvendes til andre formål som f.eks. boliger eller
erhvervsbyggeri. ”Danmarks hovedstad” omhandler altså Ikke kun hovedstaden. Lige nu
indeholder udspillet et frivillighedselement, som betyder, at kommunerne kun kan omplacere.
Hvis de berørte haveforeninger er enige i omplaceringen.
•
•
•
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Kolonihaveforbundet, har modtaget udspillet med en vis portion skepsis og mener, at
regeringens forslag skaber ekstrem stor usikkerhed for landets kolonihaveejere. Vi mener
ikke, at frivillighedselementet giver nogen mening, for hvor stor er chancen for, at nogen af
vores haveforeninger frivilligt ønsker at blive flyttet?
Vores bekymring går på, om frivillighedselementet i virkeligheden er en politisk metode til at
pacificere os, indtil valget er overstået; efter valget kan det nemlig blive slettet fra udspillet
igen, uden det har konsekvenser for politikerne.
Kilde: Nyhedsbrev fra Kolonihaveforbundet februar.
Kommentarer til beretningen:
Ros
Der var ros til bestyrelsen for at trække sig fra den fælles fejring af jubilæet.
Ny hjemmeside
Bestyrelsen oplyste, at de arbejder på en ny hjemmeside til haveforeningen, som de forventer
bliver klar til sæsonstart i april.
Kontaktliste
En haveejer mente, at det på grund af den nye persondatalov nu kunne være svært at komme i
kontakt med en haveejer, fx i forbindelse med indbrud, hærværk eller lignende. Hun foreslog
derfor, at der blev oprettet en liste med navn og kontaktoplysninger til intern brug, som
haveejere frivilligt kunne tilmelde sig, hvis de ønskede det.
Det kunne fx være en liste, som bestyrelsen havde adgang til, eller som haveejerne kunne få
adgang til på den nye hjemmeside via et særligt password.
Forsikring
Det er stadig muligt at tilmelde sig den nye fælles kolonihaveforsikring.
Er man hurtig, kan man nå at få opkrævningen med ud med opkrævningen af den årlige
haveleje.
Sig ikke jeres nuværende forsikring op, før I har bekræftelse på, at I er tilmeldt den nye
forsikring.
Betingelserne i den fælles kolonihaveforsikring vil være tilgængelige på den nye hjemmeside.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Regnskab
Bemærkninger fra kassereren:
• Posten 'Renovation' – indtægten på 15.000 kr. omfatter refusion for bortskaffelse af
haveaffald for både 2016 og 2017.
• Konto 20 – den største post er udgifter til hjemmeside
• Konto 24 – udgifter til HF Vestervangs egen jubilæumsfest er årsagen til det store overtræk

•
•
•
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Regnskabet blev godkend uden bemærkninger.
6. Budget for 2019
Bemærkninger fra kassereren:
• Budgettet omfatter en forhøjelse af havelejen på 100 kr. om året.
• Konto 24 – omdøbt og der er afsat flere penge, som kan anvendes til sociale aktiviteter både
på bestyrelsens og haveejeres initiativ.
• Konto 32 – der er afsat 10.000 kr. til opsparing til fx renovationsskur.
Kommentarer til budgettet:
Vedligehold af foreningshuset
Bestyrelsen forventer, at der skal foretages yderligere istandsættelse af foreningshuset. En
haveejer spurgte, om det ikke gik ind under garantien for den seneste istandsættelse. Det gør
det ikke. Her var det kun siderne og sålen, som blev udskiftet, mens det nye vedrører gulvet.
Øget omkostningsgodtgørelse
Hvad er grunden til, at bestyrelsen budgetterer med en øget omkostningsgodtgørelse fra 2019
til 2020?
Det er honoraret til bestyrelsesmedlemmerne, som bliver sat op. Grunden er, at bestyrelsens
arbejde omfatter stadig mere administrativt arbejde, som tager ekstra tid. Det drejer sig
blandt andet om flere opgaver i relation til Kolonihaveforbundet og arbejdet med
hjemmesiden.
Budgettet inklusiv den årlige stigning i haveleje på 100 kr. blev herefter godkendt.
7. Indkomne forslag
Der var indkommet et enkelt forslag, som var sendt ud sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Forslaget bunder i, at der flere gange har været indsendt forslag, som mangler en
fyldestgørende begrundelse, og hvor forslagsstilleren ikke er til stede og kan begrunde sit
forslag. I sådanne tilfælde har generalforsamlingen reelt ikke mulighed for at tage stilling til
forslaget på et sagligt grundlag. Forslaget var derfor, at det fremover er en forudsætning for at
få behandlet et forslag på generalforsamlingen, at forslagsstilleren er til stede og begrunder
sit forslag.
To synspunkter blev fremsat under diskussionen af forslaget
–at forslagsstilleren kunne finde en stedfortræder, der kunne begrunde forslaget – fx ved at
give fuldmagt til en anden haveejer
–at vi bevarede de nuværende regler for fremsendelse af forslag til behandling på
generalforsamlingen.

•
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Ved afstemningen stemte 16 for og 16 imod. Forsaget blev dermed forkastet.
8. Valg af formand for 2 år
Poul Erik Olsen, have 3 blev genvalgt uden modkandidat.
9. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år
Bøg Rolsted, have 90 blev genvalgt uden modkandidat.
10. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år
Kenneth Nielsen, have 91 blev valgt uden modkandidat.
11. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år
Marianne Friis, have 102 blev valgt uden modkandidat.
12. Valg af revisor for 2 år
Kim Truesen, have 65 blev valgt uden modkandidat.
13. Valg af revisorsuppleant for 1 år
Inge Nicholaisen, have 55A blev valgt uden modkandidat.
14. Valg af vurderingsudvalg
Jan Therkildsen have 19, Kenneth Holmbech have 20 og Kirsten Rydahl have 55b blev valgt
uden modkandidater.
Der var forslag om, at vurderinger af bestyrelsens haver fremover bliver gennemført af et
eksternt vurderingsudvalg. Bestyrelsen bekræftede, at det allerede er vedtaget.
15. Valg af delegerede til Kredsgeneralforsamlingen i Roskilde Haveselskab
Generalforsamlingen gav bestyrelsen frie hænder til at udpege delegerede.
16. Eventuelt
Helga, have 13, har fundet pilespidser i mulden i sin have. Hun opfordrer til, at man kigger
godt efter, hvis man graver lidt i dybden.

•
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Bestyrelsen blev opfordret til Skriv efternavn på diverse materialer fra bestyrelsen.

•
•
•

Adresse: Hf Vestervang, Vestergade, 4000 Roskilde
Telefon: 9390 8247 onsdage 17-19
E-mail: sekretaer@hfvestervang.dk

