
Ringsted d. 12. februar 2020 

Generalforsamling i H-F Kildebo d.14/6 2020 kl. 10.00. Indskrivning fra kl. 9.30-10.00 

(dørene lukkes kl. 10.00) 

Dagsorden.  

1. Velkomst. Vi holder et minuts stilhed for dem der ikke er her mere. Som god tro synger vi 

”Kolonihaveforbundet for Danmark”. Vi må gerne gennemføre generalforsamlingen trods vi er 

mere end 50, da det er et privat arrangement. 

2. Valg af dirigent. Nikolaj Winther 

3. Valg af referent. Sanne Kure 

4. Valg af stemmetællere. Klaus Switson, Jørgen, Mohammad. Der er mødt 43 stemmeberettigede. 

5. Formandens beretning. Grethe: Vi skulle godkendes i banken da der kom ny kasserer, men 

banken glemte at kopiere de medbragte dokumenter, så der gik 6 måneder før der kom styr på 

tingene. Der er indkøbt ny pc, da den gamle er forældet mht. Programmer. Vi vil fremover arbejde 

hen i mod at sende mails med opkrævning osv. Der forelægger et stort arbejde i at gøre tingene på 

nettet, så vi beder om adresse og mail, da det både er dyrt og tidskrævende at finde adresser og 

telefonnumre på dem som ikke meddeler flytning osv. Vi får mange breve retur fordi der ikke er 

navn på postkasserne, så det er vigtigt at man får sat navn på de postkasser hvor man har sin 

adresse og der går flere måneder før breve kommer retur fra post nord. Vi har fået nye 

skraldespande i hver sin ende af kolonien, det er IKKE til dagrenovation, så folk skal tage deres eget 

affald med hjem. Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget at det koster en bod 500kr hvis 

man ikke afmontere sine ting fra vandmålerne inden vi skal pille dem ned til efteråret, det samme 

gælder om foråret hvor folk skal tage de ting af som de har påsat vandhanerne, så vi kan montere 

målerne igen, uden at skulle fjerne alt muligt påsat først. Der var en del der ikke fik klippet hække i 

efteråret, vi strammer op, man SKAL klippe ALLE sider af hækkene, både indvendigt, udvendigt og i 

toppen, uden at undlade dele. Vi har købt en varmepumpe til kontoret da printeren ikke kan tåle 

kulde og fugt, så nu er hele huset varmet op. Der er tidligere solgt jord til Banedanmark men det 

har vi stadig betalt for, men dette er bragt i orden, så fremadrettet betaler vi kun for den jord vi 

reelt har til rådighed. Fællesarbejde i foråret gik godt, men til efteråret var der ringe opbakning, så 

vi fik ikke lavet det vi skulle have gjort, så opgaverne bliver udskudt, hvilke er uholdbart. Vi har fået 

9 nye haveejere i år, velkommen til dem. Vi fik en forespørgsel fra den frie børnehave om de måtte 

låne fælleshuset under corona restriktionerne, de fik lov til at benytte fælleshuset fra mødetid om 

morgen og de var som regel ude af huset kl 10, ellers har de kun været der i to dage, de fik en klage 



over støj på deres sidste dag, så alt i alt har det været en rigtig god ordning.  

Indvendinger i forbindelse med Formandens beretning: Det er et problem at folk lader deres 

hækaffald liggende på vejene til senere opsamling, da det spreder sig i vinden. Parkering: folk 

holder ikke færdselsloven, de kører for stærkt på vejene og parkere som de vil, hvilke kan give 

problemer med hensyn til påkørsler, men ikke mindst fordi at udrykningskøretøjer ikke vil kunne 

passere når bilerne står som kastet ind på vejen. Det er desuden et krav at man parkere min. 10 

meter fra sving og krys osv. Der bliver spurgt hvad skal skraldespandene bruges til, de er fx til 

hundepølleposer, ispapir og andre småt affald man nu kan have af en tur gennem foreningen. Ang. 

Pligtarbejde så står det på hjemmesiden hvilke veje og numre der er indkaldt og de indkaldte får 

brev eller mail om indkaldelsen. Den 12 september er indkaldelse for næste pligtarbejde og 

Hyasintvej 1-27 bliver indkaldt næste gang. Det ønskes at vi sætter sedler op i informations 

kasserne ang. fremtidige pligtarbejde. 

6. Kassererens beretning. Berit der er uddelt regnskab til generalforsamlingen og dette er 

gennemgået og Kassernes beretning er godkendt. Marlene fra bestyrelsen har hjulpet Berit med 

regnskabet og stiller op til den fremtidige kasserer. 

7. Vandregnskab. Der bliver spurgt ind til hvorfor vi har så stort et vandspild, Vandspildet er fordi vi 

ikke sætter målerne på før frosten er ovre, men når sæsonen starter. Desuden har vi haft To 

sprængte vandrør. Der bliver spurgt ind til Hvad koster en ny vandmåler, og svaret er 370kr. 

Vandregnskabet er Godkendt.  

8. Godkendelse af budget. Budget Forslagene for året 2020. Er uddelt.  

9. Indkomne forslag.  

Forslag til kommende generalforsamling 29 marts 2020 

 Forslag fra bestyrelsen til ændring i Ordensreglementet: 

 Da der er en del misvedligeholdte haver – og klager over dette - foreslår bestyrelsen at lave en tilføjelse 

til punk 1. i vores ordensreglement, så sanktionsmulighederne bliver bedre. Dette skulle gerne give 

bestyrelsen mulighed for at sanktionere de have lejere, der bruger deres haver til opmagasinering 

og/eller ikke får ryddet op.  

 

Formulering af nuværende Ordensreglementet punkt 1: 

Det er ethvert medlems pligt, at holde sin have samt vej ud for denne i ren og ordentlig stand. Såfremt 

bestyrelsen skønner at dette ikke sker, kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, 

inden 8 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. 

Vi stemmer om at Ordensreglementets punkt 1 fremover formuleres således:  



Det er ethvert medlems pligt, at holde sin have samt vej ud for denne i ren og ordentlig stand.  

Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde 

hvidevarer, cykler, knallerter og biler, som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er 

heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt 

bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes, kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse 

om, inden 8 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 

kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen vil der bliver pålagt endnu en bod på 1.000 kr. 

og en ny tidsfrist på 8 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der 

blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist.  

43 har stemt der er for: 32. Og imod: 10 og en blank forslag vedtaget. 

 

Vedtægtsændring 

 Bestyrelsen foreslår at den fælles brandforsikring bliver skrevet ind i vedtægterne. 

Vi stemmer om forslag til nyt punkt 4 i §7: 

 

§7 stk. 4 

Alle have lejere er forpligtede til at betale til den fælles brandforsikring, som dækker alle haver. 

 

 Vedtægtsændring bestyrelsen foreslår at brandforsikring kommer ind i fælles brandforsikring. 36 

for, så det er vedtaget. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da der er en 

vedtægtsændring.  

10. Valg 

På valg:  

Kasserer Berit Andersen ønsker ikke genvalg. Marlene Møller er valgt.  

Bestyrelsesmedlemmer 

Per Trysøe, 2 år - ønsker ikke genvalg. Berit Andersen er valgt. 

Torben Hansen, 2 år – ønsker genvalg Forsætter 2år. 

Marlene Leth-Møller, 2 – ønsker genvalg. Er flyttet til kassere posten. Martin Hansen er valgt. 

Suppleanter (1 år) 

Lotte Jonsson ikke til stede. Ann Larsen Hyasintvej 26a er valgt. 

Martin Hansen. Er rykket op i bestyrelsen.  



Per Thrysøe er valgt. 

Billagskontrollant  

Erik Forsætter.  

 

Billagskontrollantsuppleant 

Birthe Holt Nielsen 1år, forsætter et år mere. 

Vurderingsudvalg  

Martin Hansen, 2 år ønsker ikke genvalg. Teu, Hyasintvej 11 er valgt 

Tommy Pedersen, 2 år, ikke til stede. Sanne Kure er valgt. 

Vurderinsudvalgssupplant.  

Sanne Kure, 1 år rykket op til vurderingsmand. Berit Andersen er valgt. 

Kredsrepræsentantskab 

Torben Hansen genvalgt Birthe Holt Nielsen, 1 år. Ønsker ikke genvalg. Berit Andersen er valgt. 

11. Eventuelt. Claus Switon opfordre til at man tager hensyn til parkering på vejene, Pga. 

ambulance, brand og ødelæggelse på biler, han har snakket med kommunen, de kan lave 

restriktioner med ensrettet kørsel, hvis der ikke tages hensyn og parkeres ordentligt. Der opfordres 

til at lave egen parkering i haverne for at begrænse parkering på vejene. Der bliver kørt i alt for høj 

fart. Kør efter forholdene. Der opfordres til at flytte skiltene rundt omkring. Berit takker for lån af 

fælleshus til ”Den frie børnehave”. Vi har fået en gave af børnehaven, et nyt flag til foreningen, 

mange tak. Vi åbner ikke for toiletterne i denne coronatid, der opfordres til at man bruger egne 

camping toiletter i år, disse kan tømmes i afløbet/vasken som er monteret på siden af 

toiletbygningen.  Der bliver spurgt om der skal kloakeres i foreningen? Det skal der ikke foreløbigt, 

hver have lejer skal selv stå for opsamling af spildevand, og dette kan også hældes i afløbet/vasken 

ved toiletbygningen.   

 

 Dirigent Kredsformand Nikolaj Winther    Formand Grethe Andersen   Referent Sanne Kure 

 



 


