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1. Valg af dirigent og referent 

Thomas Krag have 33 blev valgt som dirigent 

Jørgen Sprogøe Petersen have 78 blev valgt som referent 

57 stemmeberettigede mødt 

 

Dirigenten konstaterede, at denne generalforsamling var indkaldt med de frister, der er 

angivet i vedtægterne. Generalforsamlingen godkendte generalforsamlingens lovlighed.  

 

2. Valg af stemmeudvalg 
Carsten Hansen have 58 og Ludvig have 155 blev valgt som stemmeudvalg. 

 

3. Bestyrelsens beretning 2021 
Foreningens formand Ove Møller Larsen have 37 forelagde sin sidste beretning som formand, 

hvori han fremhævede, at foreningens store projekter nu stort set alle er gennemførte 

indenfor budget, og at der dermed er tale om en ny begyndelse for den nye bestyrelse. Han 

takkede Bruno Lauritsen og Carina Wahl for deres indsats i bestyrelsen.  

 

Under debatten om beretningen pegede et medlem for behov for ny terrasse foran 

fælleshuset. Der blev spurgt til, om der ville komme bump på de nye asfaltveje. Det blev 

bekræftet. Der blev spurgt til det afsluttende arbejde på vejene til maj. Det blev oplyst, at den 

færdige belægning kommer på asfaltvejene. Hvad angår grusvejene, vil bestyrelsen forhøre sig 

hos entreprenøren om de skal have en behandling med bindemiddel. 

 

Beretningen blev sat til afstemning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

4. Årsregnskab 2021 
Foreningens sekretær Jørgen Sprogøe Petersen have 78 fremlagde årsregnskabet for 2021.  



 

Forhold vedr. egenkapital og afskrivning blev på opfordring fra salen særligt belyst. Der blev 

stillet spørgsmål vedr. beløb til legeplads og hvilke kreditorer, der tales om i note 15. 

Bestyrelsen vil synliggøre dette efterfølgende.  

 

Regnskabet blev sat til afstemning og godkendt uden stemmer imod. 

 

5. Gebyrliste 

Debatten om gebyrlisten fokuserede på prisen pr. m3 vand. Torben Jensen fremsatte 

ændringsforslag om en pris på 50,01 kr. pr. m3, hvilket svarer til kommunens udmelding. 

Bestyrelsens forslag lød på 55 kr. pr. m3, således at uforudset stigning i 2021 kunne indhentes i 

2022.  Ændringsforslaget blev sat til afstemning og fik 5 stemmer for og 40 imod, hvorfor 

forslaget faldt. 

 

Det blev oplyst, at rykkergebyr ved for sen indbetaling er 291 og ikke 287 kr. 

 

Gebyrlisten for 2022 blev med denne ændring sat til afstemning og godkendt. 

        

6. Driftsbudget 2021 

Foreningens kasserer Ulla Thuesen Hansen have 167 fremlagde driftsbudget for 2021. 

 

Tina Jarslet have 121 ønskede at se særskilt byggeregnskab vedr. projektet med kloak, vand, 

veje og fibernet. Bestyrelsen bekræftede, at dette kan fremskaffes. Bestyrelsen ville også se 

på, om det det samlede budget for vand inkl. medlemmernes bidrag kan synliggøres i næste 

års budget. 

 

Driftsbudgettet for 2022 blev sat til afstemning og godkendt med 55 stemmer for og 2 

stemmer imod. 

 

7. Indkomne forslag 

Forslag a: Parkerings-båse 

Karina Nielsen, have 82, begrundede forslaget 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag b: Skilte ved indkørsel 

Karina Nielsen, have 82, begrundede forslaget 

Forslaget blev vedtaget 

 

Forslag c: Oplysningsside om regler og vedtægter 



 

Karina Nielsen, have 82, begrundede forslaget 

Formand Ove Møller Larsen sagde, at bestyrelsen arbejdet på det. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag d: Udryddelse af rotter 

Tonny Hansen, have 102, var ikke til stede, og forslaget bortfaldt. 

Nicki Komi fortalte under dette punkt, at kommunens forpligtelser bortfalder, hvis vi selv 

bestiller anden ydelse. Han havde været i kontakt med rottefænger, kommunen benytter, der 

gerne vil give gode råd til medlemmerne om, hvad man selv kan gøre for at undgå rotteplage. 

 

Forslag e: Vandovervågning  

Torben Jensen, have 121, begrundede forslaget. Nicki Komi fra bestyrelsen fortalte, at forbrug 

dagligt overvåges.  

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag f: Vandaflæsning – opgørelse over forbrug 

Torben Jensen, have 121, begrundede forslaget. 

Forslaget blev vedtaget. 

  

Forslag g: Elforbrug i Fælleshus - klubberne. 

Tina Jarlslet, have 121, trak forslaget. 

 

Forslag h: Vurderinger. 
Tina Jarlslet, have 121, trak forslaget. 

 

Forslag i: Hundegård  

Jimmy Persson, Have 93, begrundede forslaget. 

Forslaget blev afvist, men bestyrelsen bekræftede, at den vil undersøge, om det kan lade sig 

gøre i forhold til lokalplan og belyse det på næste generalforsamling, herunder også udgifter til 

etablering og drift. 

 

8. Beretning fra vurderingsudvalget 2021 

Christian Paludan, have 76, aflagde beretning og oplyste her, at alle har været på kursus, og at 

udvalget følger forbundets regler ved vurdering, og at det er bestyrelsen, som efterser, om 

lokalplanens bestemmelser er fulgt. Han betonede, at det er vigtigt, at medlemmerne gør sig 

diverse ting klart inden vurdering. Her kan man finde vejledning på foreningens hjemmeside 

under punktet køb og salg af kolonihave. 

 



 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

9. Valg til bestyrelsen – følgende er på valg: 

a. For 2 år: Formand  

Ove Møller Larsen, have 37, genopstiller ikke. 

Nicki Komi, have 43, blev valgt som ny formand uden modkandidat. 

 

b. For 2 år: 2 bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlem Bruno Lauritsen, have 86, genopstiller ikke. Charles Jensen, have 59, 

genopstiller. Torben Jensen, have 121, stillede op til bestyrelsen. 

Charles Jensen og Torben Jensen blev valgt til de to bestyrelsesposter. 

 

c. For 1 år: 1 bestyrelsesmedlem 
Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at der skal vælges et bestyrelsesmedlem 

for 1 år, idet Nicki Komi fra bestyrelsen nu er valgt som formand for 2 år. 

Natascha Larsen, have 94, stillede op og blev valgt til den ledige post. 

 

d. Valg af bestyrelsessuppleanter - generalforsamlingen kan vælge en eller flere 

suppleanter alt efter behov.  

Der opstillede 3 kandidater, og generalforsamlingen besluttede at vælge alle tre 

Thomas Jensen have 68, blev 1. suppleant. Jimmi Persson have 93 blev 2. suppleant, og 

Laila Lundfold, have 70, blev 3. suppleant.  

 

10. Valg til vurderingsudvalg - alle valg er for 1 år:  

Det siddende vurderingsudvalg Christian Paludan have 76, Henrik Jensen have 119 og Per 

Christiansen have 107 blev genvalgt.  

 

Som suppleanter blev Flemming Jensen have 113 og Bent Hansen have 31 valgt.   

 

11. Eventuelt 

Emner, som blev berørt under dette punkt 

- Der opstartes ny spilleklub om mandagen 

- Det blev oplyst, at Naturstyrelsen har fået materiale vedr. kloakprojekt og følgelig har givet 

foreningen lejekontrakt i hele lånets løbetid. 

- Der blev giver status vedr. venteliste 

- Der blev spurgt til, om trailere med nummerplade kan parkeres på foreningens p-pladser. 

Bestyrelsen undersøger. 



 

- Medlemskab af kolonihaveforbundet 

- Det blev af et medlem påpeget, at vedtægterne for fælleshuset siger, at ”Leje kan kun 

foregå i havesæsonen 1. april – 30. september” 

- Oplyst, at Carsten Larsen fra Kolonihavenet lige efter generalforsamlingen ville orientere 

om tilslutning til fibernettet, og at denne oplysning også ville blive kommunikeret ud pr. 

email og foreningens hjemmeside. 

 

Afslutningsvis takkede foreningens medlemmer med applaus den afgående formand Ove Møller 

Larsen for en ekstraordinær stor indsats for foreningen, hvor det i hans 8 år på posten var lykkedes 

at gennemføre store vigtige projekter og have en rigtig god stemning i foreningen. 
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