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1. Valg af dirigent
Jørn, have 15, blev valgt som dirigent.

2. Protokol og beretning
Sidste sommer havde vi pligtarbejde, som blev en succesfuld dag. Efter hårdt og veludført arbejde 
inviterede bestyrelsen på sildemad og snaps. Det var en hyggelig dag, hvor haveejere fik lejlighed til at 
hilse på hinanden. Lignende arrangement påtænker vi også fremover.

Vi har holdt en vellykket sommerfest, hvor der blev gjort lidt ekstra ud af festen, idet vi markerede 
haveforeningens 70-års fødselsdag. Vi håber på ligeså stor tilslutning til sommerfesten i denne sæson.

Vi har haft en del fællesmøder med øvrige haveforeninger i kommunen om nye kontrakter og om regler 
generelt, så vi har fælles fodslag. Her har vi også drøftet Politiets ønske om at få udleveret en 
medlemsliste på haveejere. Det har vi modsat os, og vi har forespurgt de offentlige instanser, om det er 
lovligt i henhold til Persondataloven.

Køge Kommune er ved at udarbejde lokalplaner, der vil gælde alle haveforeninger i Køge Kommune, dog 
ekskl. Bækgården, som kun har 10 haver. Lokalplanen forventes færdig ultimo april/ primo maj i år – den 
vil blive runddelt til alle haveejere. Vi forventer i den forbindelse at indsamle underskrifter, idet der i 
lokalplanen vil fremgå, at vores kolonihavehuse kun må være 30 m2. Det vil vi gøre indsigelse imod, og har
derfor brug for underskrifter fra haveejerne i Havrelyngen.

Køge Kommune siger OK til spildevandstanke, men der skal sendes et oplæg til bestyrelsen, der sender 
det videre til kommunen for indhentelse af accept. Det er måske lidt omstændigt, men det har taget 3 år at 
komme til den beslutning.

Kommunen har ved havesyn konstateret, at de grønne arealer bruges som losseplads – både i åen og på 
græsset. Det skal fjernes omgående, for de kommer snart på nyt havesyn. Ved samme havesyn har man 
påtalt, at toiletbygningen er i en slem forfatning udvendig. Vi er helt enige med kommunen, og da det er 
kommunens ansvar at vedligeholde toiletbygninger, afventer vi fortsat, at der sker noget, men kommunen 
har pt. ikke råd til maling. Det har været årsag til, at vi selv har bekostet istandsættelsen af toilettet ved 
Fælleshuset.

Der har været møde med Vejdirektoratet, hvor berørte haver deltog. Støjvægens opførsel som skulle 
påbegyndes i efter 2015 er nu udskudt til 2017. Dog kan dette tidspunkt hurtigt ændre sig begge veje.

Formandens beretning blev vedtaget.



3. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab for 2013
Regnskabet har i år været omdelt til alle haveejere, og kassereren fremlagde regnskabet. 

Vandregningen er faldet betragtelig i år, hvilket betyder, at vi har fået godt styr på de gamle tærede 
stophaner. Vi har et overskud på 17.578 kr., og så har vi hensat 40.000 kr. til vores 75-års jubilæum. Vi har
investeret i ny terrasse og havemøbler og på spørgsmålet om udgifter til de 2 toiletter var svaret, at de 
32.000 kr. i alt bruges til slamsugning og papir.

Kassererens beretning blev godkendt.

4. Fastlæggelse af leje/kontingent for det kommende år
Bestyrelsen forslog, at havelejen ikke skal stige det kommende år. Det blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag. Der fremkom dog et mundtligt forslag om container til haveaffald, hvilket 
bestyrelsen vil drøfte på næste bestyrelsesmøde. Der blev ligeledes fremsat et ønske om at få udbedret 
vejen endnu engang.

6. Valg til bestyrelsen
Formand Johnny Jensen, have 31 var på valg og blev udfordret af John Christensen, have 38 til 
formandsposten. Efter skriftlig stemmeafgivelse var stemmerne:

Johnny, have 31, 42 stemmer, 
John, have 38, 16 stemmer

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev udfordret af Jørn, have 15 og John, have 38, der ønskede at 
stille op. Der skulle således vælges eller genvælges 3 bestyrelsesmedlemmer, og de afgivne stemmer var:

Jørn, have 15, 29 stemmer
John, have 38, 34 stemmer
Tonni, have 2, 35 stemmer
Anette, have 9, 34 stemmer
Bjarne, have 21, 30 stemmer

Bestyrelsesmedlemmer er herefter:
Formand Johnny Jensen, have 31, genvalgt
Kasserer John Nielsen, have 4, ikke på valg
Sekretær Anette Fladberg, have 9, genvalgt
Bestyrelsesmedlem Tonni Jensen, have 2, genvalgt
Bestyrelsesmedlem John Christensen, have 38, valgt
Bestyrelsesmedlem Bent Pedersen, have 6, ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Mayland, have 24, ikke på valg
1. Bestyrelsessuppleant Bjarne Hansen, have 21, valgt
2. Bestyrelsessuppleant Jørn Lindstrøm, have 15, valgt

 

7. Revisor
Anne-Lise, have 54, valgt

8. Revisorsuppleant
Erhard, have 59, valgt

Eventuelt
Eventuelt var ikke en del af dagsordenen i år, men vil blive et punkt i næste sæson.

Formanden takkede Bjarne for sin tid i bestyrelsen og ønskede John velkommen og ønskede alle 
haveejere en god sæson i år.

BESTYRELSEN


