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Formanden Hanne Rasmussen bød velkommen: 

Velkommen til generalforsamling og tak til alle der er mødt op. 

Også velkommen til vores nye naboer – vi håber I bliver glade for at være den del af vort fællesskab 

i haveforeningen Nordre Vang – en PERLE på Amager 

Inden vi starter vil jeg bede generalforsamlingen mindes de medlemmer, som er gået bort – med et 

øjebliks stilhed 

Ære være deres minde. TAK 

 

Punkt 1: Valg af dirigent og sekretær: 

Per Andersen have 305 blev foreslået som dirigent 

Per blev valgt  

 

Per Andersen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og 

beslutningsdygtig. 

Beth Jepsen have 141 blev foreslået og valgt, som sekretær. 

 

Stemmeudvalg: 

Helen Østergaard have 259  

Tinna Hansen have 247 

Lene Reimer have 225 

Anni Thomsen have 268 

 

 

Punkt 2: Bestyrelsens mundtlige beretning 

Der er medsendt en del materiale i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen herunder 

blandt andet den skriftlige beretning. 

 

Vi ansøgte flere gange om at få lov til at bygge 50 m2 – og til sidst blev kommunen åbenbart så træt 

af os, at vi fik 60 m2.  Denne ændring indebærer så en ændring i deklarationen. 

Vi får 60 m2 og andet tager de fra os – sådan er det og det kan vi ikke gøre indsigelser i mod – men 

vi mener vi kan leve med de ændringer der er. 

 

Referat fra generalforsamlingen den 19. april 2013 
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Deklarationen skal underskrives af henholdsvis Tårnby Kommune, Kolonihaveforbundet og sidst 

men ikke mindst Staten, der ejer den jord haveforeningen ligger på. 

Parterne har endnu ikke underskrevet deklarationen – så vi kan kun håbe på at der ikke er nogen 

instanser, der stiller sig på bagbenene. 

I forbindelse med at Deklarationen skulle ændres skulle vore vedtægter også tilrettes. 

Vi har haft kolonihaveforbundets advokat til at stå for denne ændring. 

Den er blandt andet blevet moderniseret rent sprogmæssigt – og så er der tilføjet § 8 – om 

livsarvinger - dette var et forslag som blev vedtaget på Kolonihaveforbundets kongres i 2013 og 

derfor valgte vi at tage det med i vore vedtægter 

Dette er en positiv ændring og til gavn for mange af os. 

I forbindelse med at både Deklaration og vedtægter blev gennemgået valgte vi så også at 

modernisere ordensbestemmelserne. 

 

Af tilføjelser er blandt andet tilføjet en gammel generalforsamlingsbeslutning om at porten først 

skal lukkes/aflåses den 20. oktober (når børnene har efterårsferie) i stedet for den 1. oktober. 

Både vedtægter og ordensbestemmelserne skal der stemmes om – som en helhed – 

Det vil sige at vi ikke går ned i de enkelte punkter/paragraffer og stemmer om dem enkeltvis – 

Men som en helhed –  

det vil sige at hvis forslagene ikke bliver vedtaget – så er det de gamle vedtægter og det gamle 

ordensreglement der gælder. 

Gården. 

I gamle dage – det vil sige da Lars var formand – tilbragte mange medlemmer gården mellem 

værkstedet og det gamle kontor, som samlingssted – et sted hvor man f. eks. kunne drikke en øl 

efter endt pligtarbejde eller en fyraftensbajer 

Senere blev den gamle kontorbygning revet ned og Perlen blev opført - efterhånden blev også 

gården inddraget til udlejning sammen med Perlen.  

Og samlingsstedet ”gården” forsvandt  

Det vil sige at Nordre Vang var én af de få kolonihaveforeninger, der ikke havde et ”kulturelt” 

samlingssted. 

Vi fik så etableret et areal ved toiletbygningen, hvor bøgehækken i dag er vokset så højt at man 

ugenert kan sidde og få en sludder om løst og fast 

Men dét vi manglede var en mindre overdækning – så man både i sol og regn – kan sidde dér uden 

at blive våd eller få solstik – 
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Dette har vi nu fået – så ringen er sluttet og vi kan igen ugenert få en øl efter pligtarbejdet eller den 

omtalte fyraftensbajer – uden at genere nogen eller omvendt 

Da vi nu har fået fine opbevaringsfaciliteter – kan man fra nu og frem til den dag, hvor der er 

loppemarked - komme op i pligtarbejdstiden og aflevere ting man ønsker at sponsorere til 

børnehusets loppemarked 

 

Den nye Marketender har ofret mange penge på etablering af en nærbutik med al verdens udvalg – 

både mælk, brød, tandbørste og makrelsalat. 

 

Gården ved marketenderiet er blevet overdækket – så han nu har en flot, flot blomstergård – 

 

Priserne er ikke ublu – støt ham ved at købe din gas, dit morgenbrød og hans fine blomster  

 

Vi byder ham velkommen og håber han vil betjene os mange år fremover. 

 

 

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til beretningen – dette havde  

 

Bent fra have 212.  Forespørgsel om tidligere forsikring om prisstigning fra Codan 

Kollektivforsikring. 

 

Forsikringen er steget stødt igennem de sidste år hvilken Bent undrer sig over. 

 

Formanden. Det er efterhånden nogle år siden vores aftale med Codan om kollektiv forsikring er 

udgået.  

 

Aftalen med Codan om at vi stod som assurandører indbragte os 10 % som så dækkede alle vores 

præmier i foreningens regi samt en billig forsikring for os alle. 

 

Det er flere år siden dette stoppede og har været nævnt før. 

Nu kan vi selv vælge hos hvem og hvor vi skal have vores forsikring. Det behøver ikke at være hos 

Codan. Det er op til medlemmerne selv og finde et alternativ hvor der er billigste priser. 

Beretningen blev sendt til afstemning 

Beretningen blev enstemmigt godkendt  

 

Punkt 3: Årsregnskabet 2012:  

Kassereren havde ikke meget at sige om regnskabet som I har læst, men jeg vil sige at vores 

underskud blev ikke så højt i år som det var budgetteret.  

 

Det var blandt andet på grund af at vi brugte mindre penge på jubilæet end vi havde budgetteret 

med.  Vi fik en god jubilæumsfest selv om vi ikke brugte alle pengene. 
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Vi sparede. 

 

Andet har jeg ikke at sige til regnskabet. 

 

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til regnskabet, dette havde:  

 

Margit Reimer fra have 121, der ville sprede vores penge over flere banker. Hun mente det blev 

vedtaget sidste år. Nu kan jeg igen se at der står over 750.000 kr. i samme bank. Det er ikke smart.  

 

En ting mere - Intern revisor. Der er ingen underskrifter af de interne revisorer.  Eller er der ingen 

interne revisorer? 

 

Kassereren svarede: Vi har aldrig besluttet at sprede pengene over mere end to banker. Vi har to 

banker. 

 

At køre med flere banker kræver en generalforsamlingsbeslutning. 

 

Danske Bank og Arbejdernes Landsbank. 

 

Vedrørende revisionsunderskrift har vi en revisionsprotokol der bliver underskrevet særskilt og med 

evt. kommentarer. 

 

Regnskabet blev sendt til afstemning 

Regnskabet godkendt. 

 

Punkt 4.: Indkomne forslag:  

Dirigenten meddelte at vi nu skulle til at stemme – og der var 160 stemmeberettiget fremmødt - og 

2/3 af de fremmødte skal stemme for at vi kan vedtage forslagene – det vil sige 106 stemmer.  

 

Forslag 1 om vedtægter blev sendt til afstemning  

 

135 stemte for og vedtægterne blev godkendt  

Ingen stemmer mod forslaget 

 

Svend Aage have 3 havde spørgsmål angående parkeringspladser: Der står der kun må være 1 

motorkøretøj på pladsen. Hvad så med traileren man har på? Hvis der kun må holde 1 stk. 

indregistreret køretøj.  

 

Formanden. En trailer har ikke noget med motorkøretøjer at gøre, men dem der har lejet 

parkeringsplads har lov til at sætte én trailer foran bilen. (Godkendt af generalforsamlingen i 2004). 
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Forslag 2 om Ordensbestemmelser blev sendt til afstemning 

 

144 stemte for og Ordensbestemmelser blev godkendt 

Ingen stemmer i mod forslaget 

 

Punkt 5. Budgettet for indeværende år:  

Kassereren har budgetteret med indtægter på kr. 1.799.00 og udgifter med 1.826.000. Vi vil have et 

lille underskud på 27.000. Det eneste som vi har lagt penge til side til i år er renovering rundt 

omkring marketenderiet. 

 

Der var ingen kommentarer til budgettet 

 

Budget blev sendt til afstemning 

Budget blev enstemmigt vedtaget 

 

Punkt 6 – valg af formand: 

Vores formand Hanne har valgt ikke at stille op igen. Der skal findes en ny formand. 

Kristian Eisenhardt have 210 ønsker at stille op som kandidat. 

 

Kristian blev enstemmigt valgt 

 

Punkt 7 - valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + suppleanter 

Lisbeth Jepsen have 251 og 

Sabina Honoré have 226 ønsker at stille op 

Flemming Reimer have 225 er suppleant og ønsker at rykke op som bestyrelsesmedlem 

 

Alle 3 blev valgt. 

 

Carsten Østergaard have 259 og 

Lars Mosberg have 285 ønsker at stille op 

 

Begge blev valgt 

 

Punkt 8 - valg af revisor og revisorsuppleant: 

Hanne Rasmussen have 299 og 

Margit Reimer have 121 ønsker at stille op 

 

Hanne Rasmussen blev valgt 

 

Valg af revisorsuppleant: 

Margit Reimer have 121 ønsker at stille op som revisorsuppleant 
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Margit blev valgt 

  

Punkt 9 – valg af vurderingsmedlemmer og 2 vurderingssuppleanter: 

Claus Petersen have 161 modtog genvalg 

Claus Petersen blev valgt 

 

Valg af ny vurderingsmand i stedet for Henrik Larsen have 40 der har solgt 

Beth Jepsen have 141 ønsker at stille op 

Beth Jepsen blev valgt 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på at for at stille op er det et krav at man skal på vurderingskursus 

under Kolonihaveforbundet.  

 

Valg af 2 vurderingssuppleanter 

 

Rasmus have 295 ønsker at stille op 

 

Dirigenten.  Man skal være medlem af haveforeningen for at kunne blive stemt ind i bestyrelse 

eller udvalg. 

 

Efterfølgende stillede Jan Erik Nielsen have 38 op for 2 år og 

Tommy Nielsen have 322 for 1 år 

 

Begge blev valgt 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til foreningens nye formand: 

 

Kristian Eisenhardt:  

Jeg takker for valget og jeg vil gøre det så godt jeg kan. Der er sko at udfylde. Der er lagt et stort 

arbejde i det for den tidligere formand og bestyrelse  

 

Vi har købt blomster til dem som tak for arbejdet. 

 

 

Dirigent   Formand:   Referent: 

Per Andersen   Kristian Eisenhardt  Beth Jepsen 

 

 

 

 


