
                                      REFERAT 

             EKSREAORDINÆRE GENERALFORSAMLING                                           

                                       D.27.08.2022 

Fremmødte haver nr.: 3, 14, 30, 37, 40, 49, 50, 60,68,71,74,105. 

 

Heraf stemmeberettiget haver: 3, 30, 37,40,49,50,60,68,71,74,105, 

Dirigent vælges Marq have 40 

Den ekstraordinære generalforsamling vedtages at være lovligt indkaldt 

Stemmetæller: Thomas have 50,  

Referent: Marie-Louise have 49 

Valg af ny kasserer: Formanden forklarer at kassereren er stoppet og der skal vælges en ny, det 

spørges til forsamlingen om, der er nogen, der vil være kasserer for foreningen? 

Formanden forklarer forsamlingen, at han gerne vil opfordre Anette have 14, der tidligere har 

arbejdet med regnskaber. Dog har Anette ikke været medlem i foreningen i de 3 måneder, der 

kræves jf. Foreningens regler. Formanden forklarer, at Anette gerne må arbejde som kasserer men 

ikke være stemmeberettiget i bestyrelses afgørelser, før de 3 måneder er gået.  

Anette have 14 vil gerne træde ind som ny kasserer og vælges enstemmigt at de fremmødte, på de   

forklarede vilkår. Anette fortæller lidt om sig selv og bydes velkommen til bestyrelsen. 

Eventuelt: Forslag: 

1. Formand: Skrald, det er noget svineri, at der stadig henstilles affald forslår en bøde på 

5000 kr. 

Lone have 71: det kan være børn - andre mener det så må være forældrenes ansvar. 

Øvrige bemærkninger:  

- Skal det undersøges hos kommunen om vi må bygge et aflåst skur til affald? 

- Skal det gøres ekstra bemærket, at Kalundborg kommune har en ordning, hvor man kan 

købe 3 stk. restaffald mærkater til ca. 100 kr. 

- Afbrænding af haveaffald skal det koste en bøde, formanden svarer tilbage, at det ikke 

giver mening med en bøde, da vi har mulighed for at give advarsler og i gentagende 

tilfælde eksklusion dvs. udsmidning af haver, der gentagende afbrænder haveaffald, 

hvilket er til gene for de andre haver. 

 

Forslag for 500 kr. bøde: 4 stemmer for – forslag for bøde på 5000 kr. ved henstilling af affald: 7 

stemmer og hermed vedtaget, kræver dog bevismateriale ved billede/film af henstillingen af 

affaldet – og beviset skal godkendes af flertal i bestyrelsen. 



Forslag 2: Det er svært at skabe medlemmer til bestyrelsen, formanden stiller forslag om at 

medlemmer, der har siddet i bestyrelsen hele året fra ordinær generalforsamling til næste års 

ordinære generalforsamling – bør blive fritaget for haveleje året efter, altså bagud regnet efter et 

fuldt års arbejde i bestyrelsen. 

Formanden vil gerne undersøge hos kolonihaveforbundets jurister, men det kan sagtens sættes til 

afstemning. Mens der undersøges den juridiske proces – og henføres til næste behandling på den 

ordinære generalforsamling – det sættes til afstemning, der stemmes enstemmigt for og forslaget. 

Forslag fra havelejer 71: Der stilles forslag om, at alle bestyrelsesmedlemmer får computer stillet 

til rådighed til deres brug i bestyrelsesarbejdet. (ikke gældende for suppleanter) Formanden stiller 

modforslag om at der indhentes tilbud på enten tablets, computere til afstemning til den ordinære 

generalforsamling. 

Næstformand nævner, at der som minimum bør indkøbes mere sikkerhed til vores e-mail system 

og programmer, der hjælper med hverdagsopgaverne som bestyrelsen varetager.  

Bestyrelsen vil derfor gerne arbejde videre med, at den nye kasserer kan etablere sig med de 

korrekte programmer.  

Det vedtages, at der findes tilbud på elektroniske it-apparater til bestyrelsesarbejdet (computer, 

telefon eller lignende)  

Der takkes for godt fremmøde og god ro og orden! :) 

 

 

 

 


