
    Haveforeningen

H/F Havrelyngen v/Bestyrelsen, Havrelyngen1, 4600 Køge, tlf. 51706790

Generalforsamling
Søndag den 7. april 2019
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4. Fastlæggelse af leje/kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Revisor
8. Revisorsuppleant

1. Valg af dirigent
John, have 4, blev valgt som dirigent.

2. Protokol og beretning
Vi har haft en fantastisk sommer – det ses tydeligt på vandregningen.

Hvad skal vi gøre ved vejen, intet har været holdbart indtil videre. Vi har kontaktet en entreprenør,
der har maskiner, der kradser alt væk. Vi afventer tilbud på opgaven, hvortil vi vil have lave en 
ser-vicekontrakt, så vi kan få repareret efter behov 1-2 gange årligt.

Vi har til stadighed megen nattekørsel, ræs og indbrud i Havrelyngen. Det overvejes at sætte en 
bum op, hvor indkørsel kun kan ske via en app registrering af haveejers nummerplade og telefon-
nr., dvs. ingen uvedkommende får adgang til haveforeningen. Bum kunne f.eks. være åben 
mellem kl. 6:00 og 18:00 og herefter være lukket.

Toilettet ved de høje havenumre er i en slem forfatning og vi har flere gange henvendt os til ETK. 
Ved seneste kontakt har ETK sagt, at det har været forglemmelser, og vil blive udbedret snarest.

Det er haveforeningens 75-års jubilæum i år og programmet afsløres senere på sæsonen.

Der sker en del ulovlig udlejning af kolonihaver. Det er kun ejeren der må bruge sin have. 
Bestyrelsen vil gøre en indsats for at finde ud af, om det er haveejerne selv, der bor i husene 
samt om de fortsat bor i Køge Kommune. Vi vil evt. bede haveejere levere en 
folkeregistreringsattest, som vil blive refunderet. 

Spm.: Som dokumentation for adresse er sygesikringsbevis så ikke nok?
Svar: Nej, det kan være forældet. Hvis et familiemedlem skal passe hus etc., så vil et 3-ugers 
ophold være OK, men giv bestyrelsen besked.

Spm.: Er en tro- og love erklæring nok som dokumentation for adresse?
Svar: Vi undersøger nærmere.



Spm: Er det ulovlig udlejning, vi vil undgå?
Svar: Ja det er.

Spm: Er det OK, hvis andre end haveejeren slår græs?
Svar: Det står alle frit for.

Spm: Er der Sankt Hans fest i år?
Svar: Der kommer opslag i tavlen.

3. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab for 2018
Regnskabet har været omdelt til alle haveejere, og kassereren fremlagde regnskabet. 

Vi har i den forgange sæson haft et overskud på 31.973 kr. Vandafgiften er steget igen og vi har 
betalt 81.000 kr. Vi har hensat 100.000 kr. til vores jubilæum i 2019. 

Spm.: Kan vi lave en ordning med haveaffald og storskrald, så det ikke misbruges?
Svar: Det er svært at gøre noget, faktisk får vi trusler.

Spm.: Der ligger meget affald ved stisystemer, det ser kedeligt ud.
Svar: Vi undersøger nærmere og får fjernet de gamle forladte trailere. 

Spm.: Hvad med dem der kommer med fyldte trailere og læsser af i containerne?
Svar: Vi blev truet, fordi vi sagde, at det ikke var OK.

Spm.: Der er afsat mange penge til jubilæum.
Svar: Det er tidligere vedtaget på generalforsamling, ligesom det er vedtaget af min. 1 aften skal 
være med gratis mad og drikke og så vil der blive opsat telt. Program følger.

Spm.: Vi har sparet op igennem mange år til jubilæum.
Svar: Enig.

Spm.: Alle kan nok ikke deltage i festlighederne i 3 dage og vi bruger 1/3 af vores 
kassebeholdning. Det er lidt meget.
Svar: En beslutning på generalforsamling.

Spm.: Vi har sparet op igennem flere år, så der er råd til en fest. Vi kan evt. tage brugerbetaling.
Svar: Det er svært at gøre alle tilfredse.

Spm.: Ved sidste jubilæum måtte vi også sætte telt op.
Svar: Enig.

Kassererens beretning blev godkendt.

4. Fastlæggelse af leje/kontingent for det kommende år
Der blev foreslået en stigning på 6% jf. generalforsamling vedtægt. Forslaget blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg til bestyrelsen
Formand Johnny Jensen, have 31, genvalgt
Bestyrelsesmedlem Tonni Jensen, have 2, genvalg
Sekretær Anette Fladberg, have 9, genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Lene Nielsen, genvalgt

Der blev valgt nye bestyrelsessuppleanter:
1. Bestyrelsessuppleant Keld Bjørn Netsov, have 36
2. Bestyrelsessuppleant Susanne Krumbæk Jørgensen, have 5



 
7. Revisor
Anne-Lise, have 54, genvalgt

8. Revisorsuppleant
Majbritt, have 20, genvalgt

Formandens afsluttende kommentarer
Formanden ønskede bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget, takkede for god ro og orden og 
ønskede alle haveejere en god sæson i år.

BESTYRELSEN


