Referat af ordinær generalforsamling i haveforeningen Rosen 1916
Torsdag d. 26 marts 2015
Jens (have nr. 16) blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen lovlig
indkaldt og beslutningsdygtig, idet 34 ud af foreningens 48 haver var repræsenteret.
1. Nicolai (have nr. 43) meldte sig som referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Berit:
På opfordring mindedes generalforsamlingen 2 tidligere medlemmer, der gik bort i 2014: Lillian
Larsen og Mogens Fich.
Der er kommet to nye medlemmer i haveforeningen i hhv. have nr. 3 og have nr. 39.
Bestyrelsen har haft et hektisk år, idet der til stadighed kommer nye regler og skærpelser af
eksisterende. Københavns Kommune har forlangt dokumentation af alt byggeri foretaget efter 1992,
og de steder foreningen ikke har haft dette, har det været en stor opgave for bestyrelsen at
fremskaffe det manglende. Der er både fra Kolonihaveforbundet og kommunens side stor fokus på,
at byggereglerne overholdes, så bestyrelsen opfordrer kraftigt til, at de gældende regler overholdes,
og at alt byggeri anmeldes.
Kommunen har fremsat forslag til nummerering af Kløvermarksvej, således at haverne i HF Rosen
nummereres Kløvermarksvej 601-699. Foreningen må ikke længere officielt anvende navnene
Duegang, Lærkegang osv.
Den nye låge er blevet forsinket grundet leveringsproblemer hos smeden. Den forventes sat op
inden 1. april 2015.
Vi har i foreningen ikke så mange vurderingssager årligt, så der arbejdes på at nedfælde en
procedure, der skal fungere som en hjælp for vurderingsudvalget og sikre ensartet fremgangsmåde
ved hver overdragelse.
Elektrikeren har gennemgået alle gravsten (fordeler-skabe) og har fundet en del fejl og mangler.
Disse er udbedret, og elektrikeren opfordrer til, at skabene holdes fri af hæk m.m. Elektrikeren
oplyser endvidere at foreningen har rigeligt med strøm til at imødekomme et stigende antal elapparater i haverne.
I forbindelse med at det store træ ved kontoret væltede, er der behov for at renovere rampen, der
fører op til kontor og toiletter. Ligeledes skal andehuset renoveres, og bestyrelsen er glad for, at der
allerede er medlemmer, der vil bistå med dette. Traktoren, der anvendes til græsslåning på engen, er
gået i stykker, og der skal indkøbes en ny, idet den gamle ikke længere kan repareres.
Som følge af opslag på tavlen ved Fort Skrald har bestyrelsen diskuteret, hvorvidt der er behov for
retningslinjer vedrørende indhold og relevans af ophængte meddelelser. Dog vil man nøjes med at
henvise til almen gældende takt og tone.
Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning:
Henriette (have nr. 23 ): Ros til bestyrelsen for dens arbejde og en generel opfordring til at bevare
en god takt og tone, herunder at alle hilser på hinanden i foreningen.
Palle (have nr. 6): Det er beskæmmende, at foreningen ikke er aflåst, mens den nye låge sættes op.
Specielt set i lyset af, at der lige har været flere indbrud. Der blev mens lågen var nedtaget en tidlig
morgen observeret en varevogn på udenlandske plader.

Derudover skal der lyde en opfordring til, at der bliver ryddet op bag husene, således at
vandmændene kan komme til. Gøres der noget i forhold til have nr. 2, der står og forfalder?
Dennis (have nr. 35): En generel opfordring til, at man rydder op efter sig, når man har lejet teltet.
Pernille (have nr. 17): Tusinde tak for deltagelsen ved Mogens Fichs begravelse.
Palle (have nr. 6): Har bestyrelsen drøftet konsekvenserne af en øget adgang til foreningen via
engen som følge af åbningen ved den nye cykelsti ved Sommerly?
Berit (have nr. 18): Svar til Palle: Der er sat hegn op ved Sommerly, således at der ikke er adgang
langs kanalen.
Have nr. 2 er gjort opmærksom på, at haven skal vedligeholdes jf. foreningens vedtægter.
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.
3. Årsregnskab
Kasserer John Jaurnow indledte med at konstatere, at han ikke på forhånd havde modtaget
spørgsmål til det fremsendte regnskab og budget.
Harald (have nr. 25) ønskede at få uddybet post nr. 26: Haveleje retur til medlemmer kr. 5.004,hvad dækker dette over?
John kunne ikke svare på stående fod, og henviste til, at der inden generalforsamlingen havde været
rig lejlighed til at stille spørgsmålet.
Berit mente at det kunne dække over eftergivelser af bøder.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4. Budget
Budgettet blev vedtaget uden kommentarer
5. Andre forslag
Forslag nr. 1 fra have nr. 6, 10 og 25 vedrørende foreningsarbejde præciseres til følgende ordlyd:
"Medlemmer over 75 år fritages fra foreningsarbejde".
Forslaget vedtages.
Forslag nr. 2 fra have nr. 6, 10 og 25 vedrørende indkøb af hjertestarter
Claus (have nr. 13) Bestyrelsen har undersøgt sagen, og prisen vil være 20-25.000 kr. + et årligt
abonnement i størrelsen 2.000 kr. Dertil kommer, at vi ligger relativ tæt på en brandstation, og
Beredskabstjenesten anbefaler kun opsætning af hjertestartere i tyndt befolkede områder. Endvidere
er bestyrelsen i tvivl om, hvem der skal have ansvaret for et sådant udstyr. På baggrund af dette
anbefaler bestyrelsen ikke, at foreningen indkøber en hjertestarter.
Palle (have nr. 6): Vil gerne være ansvarlig for udstyret og forslår, at det opsættes på toilettet ved
kontoret. Mener at en hjertestarter kan erhverves for væsentligt mindre end 20.000 kr.
John (have nr. 10): Det kan ikke gøre op i, hvor tæt vi ligger på en brandstation. Når vi taler
hjertestart tæller hvert sekund. Vi taler om mennesker.

Morten (have nr. 12): Forstår bestyrelsens argumenter, men påpeger, at hjertestartere kunne fås
væsentligt billigere, da markedet blev oversvømmet for nogle år siden.
Henriette (have nr. 23): Positivt forslag. Kender en, der muligvis kan være behjælpelig med
anskaffelse.
Steen (have nr. 21): Foreningen har økonomi til at bekoste såvel anskaffelse som abonnement. Der
vil således ikke være tale om ekstraudgifter til de enkelte medlemmer.
Dennis (have nr. 35): Der tegnes et abonnement, så der vil ikke være tale om at ansvar for
vedligeholdelse m.m. påhviler nogle medlemmer.
Forslaget vedtages
Forslag nr. 1 fra have nr. 17 vedrørende konstituering af festudvalg.
Pernille begrunder sit forslag med, at det sidste år var svært at hverve medlemmer til fest-udvalget,
samt at det vil lette arbejdet, såfremt opgaverne organiseres jf. forslaget. Efter forslagets udsendelse
er det dog blevet klart, at det kan være svært for generalforsamlingen at afgøre dette, hvorfor
forslaget trækkes tilbage. I stedet kan forslaget tænkes som værende et kommissorium for
festudvalget.
Forslag nr. 2 fra have nr. 17 vedrørende bevilling af kr. 1.500, - til indkøb af skab til teltet.
Palle (have nr. 6): Støtter forslaget og påpeger, at skabet bør monteres med hjul, således at det er let
at flytte.
Forslaget vedtages
Forslag nr. 3 fra have nr. 17 vedrørende donation af service til brug i teltet.
Pernille begrunder sit forslag med, at det er hyggeligere at spise af rigtigt service frem for
engangsservice, og at der også er med tanke for miljøet.
Benno (have nr. 46): Hvor meget fylder det, og hvor skal det opbevares?
Dennis (have nr. 35): Tilslutter sig, at det er bedre at spise med rigtigt service. Hvorfor indkøber
foreningen ikke noget billigt service?(Så alt er ens!)
Steen (have nr. 21): Kan forslaget ikke ændres således, at der blot gøres opmærksom på, at
foreningen ikke stiller engangsservice til rådighed ved fester, og at det er op til medlemmerne at
medbringe eget service?
Jens (dirigent): Det lader til, at der er opbakning til at lade det være op til festudvalgt om man vil
samle service til brug ved fester og opbevare det i teltet. Generalforsamlingen støtter tanken og
lader det være op til festudvalget, om der skal benyttes engangsservice eller ej.
Forslaget trækkes
6. Valg af tillidsposter
Følgende personer blev valgt:

Formand: Berit Have nr. 18
Bestyrelsesmedlem: Kjartan Have nr. 47
Bestyrelsessuppl.: Claus Have nr. 13
Bestyrelsessuppl.: Bente Have nr. 38
Billagskontrollant: Casper Have nr. 11
Billagskontrollant: Pernille Have nr. 15
Billagskontrollantsuppl.: Lillian Have nr. 26
Vurderingsmand: Henrik Have nr. 41
Vurderingsdame: Mie Have nr. 13
Vurderingsmand: Dennis Have nr. 35
Vurderingssuppl.: Kirsten Have nr. 40
Pladsmand: Harald Have nr. 25
Skraldemand: Dennis Have nr. 35
Engmand: Morten Have nr. 12
Vandmand: Palle Have nr. 6
Vandmand: Harald Have nr. 25
Flagpasser: Lotte Have nr. 17
Hjemmesidemand: Claus Have nr. 13
Hjemmesidemand: Kenneth Have nr. 29
Festudvalg: Pernille Have nr. 17
Lotte Have nr. 17
Mie Have nr. 13
Kirsten Have nr. 40
Henriette Have nr. 23
Mette Have nr. 31
Morten Have nr. 12
Jubilæumsudvalg John Have nr. 42
Berit Have nr. 18
Claus Have nr. 13
Åbent udvalg
Loppeudvalg Mie Have nr. 13
Berit Have nr. 18
Randi Have nr. 7
Jeanette Have nr. 27
Jens afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden samt et ønske om, alle får en
fantastisk havesæson i 2015.
Referent Nicolai (have nr. 43).
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