
Referat af HF Rosens ordinære generalforsamling d. 3.4.2012. 

 

Formanden, Berit, bød velkommen og bad forsamlingen om at holde et øjebliks stilhed for Ulf, have 48, 

som døde for kort tid siden. 

Valg af dirigent: 

Jens blev foreslået. Han blev enstemmigt valgt. 

Jens konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og at den var beslutningsdygtig, da 28 

stemmeberettigede var til stede. 

1. Valg af referent 

Mie meldte sig og blev enstemmigt valgt. 

2. Bestyrelsens beretning 

Berit berettede, at foråret var gået med forhandlinger om lejekontrakten mellem kolonihaveforbundet og 

kommunen. Vi mærkede allerede en af ændringerne i den nye lejekontrakt, da sæsonen blev forlænget 

med en måned. Dette gav også bestyrelsen ekstra udfordringer, da vand, lys, toiletter o.lign. skulle være 

tilgængelige en måned mere end vi plejer. 

Jordlejen stiger over de næste 25 år, som en del af den nye lejekontrakt. 

Da vi på den ekstraordinære generalforsamling i januar på 45 minutter stemte for de nye ordensregler, 

som blev ændret så, de stemmer overens med den nye kontrakt, betyder det, at vi nu har 3 dokumenter, 

vi skal forholde os til, nemlig lejekontrakten, vedtægterne og ordensreglerne.Det er en god ide at 

nærlæse disse dokumenter, da de udgør regelsættet i foreningen. 

Muren til HF Strandhøj ved have 18 væltede i maj måned. Der blev indhentet et nyt tilbud på de 2 store 

mure, og det lød på 100.000 kr. Efter lange forhandlinger med Strandhøj, enedes man om at dele 

udgifterne. Det betyder, at vi skal betale 50.000 kr. for stabilisering af murene. Arbejdet er udført. Ved 

nr. 18 bliver der opsat raftehegn. Strandhøj sørger for udførelsen, og vi deler udgiften til materialerne. 

Dette er ikke udført endnu. Efter aftale skal det ske i løbet af foråret. Kolonihaveforbundet har været med 

under hele forløbet og aftalen er i overensstemmelse med lignende sager. 

Der er overskydende jord i have 29, som vil blive fjernet i forbindelse med foreningsarbejde (tidligere 

pligtarbejde). 

Alle brandforsikringspolicer er i hus. Det har taget 4 år. 



Der var indbrud i 7 haver sidste år. I år har der været 6. Berit huskede os på, at det er en god ide med 

en indboforsikring. 

Vi fik endnu mere grus til havegangene efter en meget våd vinter, forår og sommer. Berit rettede en stor 

tak til de ældre medlemmer, der ikke havde været til at stoppe. Berit sagde, at for fremtiden bliver der 

kørt grus som en del af foreningsarbejdet. 

Vi havde en strømafbrydelse, hvilket betyder, at bestyrelsen vil undersøge, hvilken kapacitet, der er 

behov for i dag, da vores strømforsyning er etableret i 1972 og sagtens kan være utilstrækkelig. 

Engstykket stod under vand hele sæsonen, hvilket betød, at træerne ikke kunne blive beskåret, som 

planlagt. 

Berit opfordrede alle brugere af foreningens toiletter til at holde øje med, om de løber, da et løbende 

toilet, også selvom det er meget lidt, hurtigt fylder vores tank. Det havde der været et problem med 

sidste år. 

Benno og Lizzie, nr. 46, fik æreshavepræmie og foto kan ses på kredsens hjemmeside. 

Festudvalget afholdt pinsemorgen, sommerfest, Skt. Hansaften, aktivitetsdag/kagekonkurrence mm. 

Derudover blev der arrangeret loppemarked, petanque flere gange i løbet af sæsonen og der var røgning 

af fisk på engen. Alle arrangementer tager tid at planlægge og udføre, og Berit opfordrede alle til at 

deltage i de forskellige arrangementer, der er i løbet af sæsonen. Der er op til 30 haver repræsenteret 

over sæsonen, hvilket måske kunne blive til flere? 

Foreningens hjemmeside er i luften. Der er vedtægter, venteliste, flagdage mm. Se den. 

I løbet af sæsonen vil vi have mulighed for at skrive os på en liste, så vi kan få skriftlige dokumenter på 

mail frem for på papir. 

Jubilæumsudvalget opfordrer alle til at komme med effekter, fotos o.l., som kan have interesse for et 

jubilæumsskrift eller en udstilling. Henvendelse til udvalget. 

Berit takkede bestyrelsen for et godt og udbytterigt samarbejde; et samarbejde, hvor meninger kan 

brydes og enighed opnås. 

Berit takkede alle fagfolkene for deres arbejde. 

Kommentar: Flot! 



Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

3. Årsregnskab. 

Sine fremlagde regnskabet. Vi kom ud af sidste år med et underskud på knap 19.000 kr. Det skyldes 

bl.a. en kommunal justering, som ikke var forudset. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

4. Godkendelse af budget. 

Underskuddet sidste år betyder, at vi er nødt til at have en større indtægt; budgettet indeholder derfor 

en lejestigning på 1 kr. pr. m2 i 2012, således at vi betaler 7 kr. m2 i 2012. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

5. Forslag fra bestyrelsen 

a. 1 kr. stigning pr. m2 pr. 1.7 2012. Vedtaget i budgettet 

b. 1 kr. stigning pr. m2 1.1 2013. Vedtaget. 

c. Vedtægternes § 8 ”pligtarbejde” erstattes med ”foreningsarbejde”. Enstemmigt vedtaget. 

6. Indkomne forslag. 

Forslag om indkøb af et rullestillads fra have 10. Dette blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen 

tilkendegav, at der kan bruges et beløb på max. 5000 kr. Bestyrelsen står for indkøb. 

7. Valg 

Næstformand: Henrik Sommer blev valgt med 25 stemmer 

Kasserer: Sine Pedersen blev enstemmigt genvalgt. 

Sekretær: Kirsten Hoffensetz blev enstemmigt genvalgt. 

Suppleant: Jens Aaby blev enstemmigt genvalgt. 

Suppleant: Lone Gullberg blev enstemmigt nyvalgt. 

Billagskontrollant: Casper Rasmussen blev enstemmigt genvalgt. 

Billagskontrollant: Pernille Møller blev enstemmigt genvalgt. 



Billagskontrollantsuppleant: Lillian Duus blev enstemmigt genvalgt. 

Vurderingsmand: Henrik Sommer blev enstemmigt genvalgt. 

Vurderingsdame: Mie Jensen blev enstemmigt genvalgt. 

Vurderingsmand: Dennis Hoffensetz blev enstemmigt genvalgt. 

Vurderingssuppleant: Kirsten Zwick blev enstemmigt genvalgt. 

Pladsmand: Harald Hanssen blev enstemmigt genvalgt. 

Skraldemand: Dennis Hoffensetz blev enstemmigt genvalgt. 

Engmand: Morten Birlund blev enstemmigt genvalgt. 

Toiletdame: Lillian Duus blev enstemmigt genvalgt. 

Rør- og vandmænd: Harald Hanssen og Jack Jønsson blev genvalgt og Mette Plum blev suppleant. 

Flagpar: Claus Høyer og Mie Jensen blev enstemmigt genvalgt. 

Festudvalg: Henrik Beyer, Sine Pedersen, Stella Sommer og Lotte Hoffensetz blev enstemmigt genvalgt. 

Interesserede kan henvende sig, hvis de ønsker at være med i udvalget. 

Jubilæumsudvalg: Claus Høyer, Berit, John Jaurnow, Kristine Johansen og Kirsten Zwick blev alle valgt. 

Havepræmieudvalget blev nedlagt. 

Loppeudvalg: Berit og Kirsten blev genvalgt. 

Hjemmeside: Claus Høyer og Kenneth Hoffensetz blev valgt.  Kristine blev suppleant. 

Berit sluttede generalforsamlingen med at overbringe Bente Hagen en lille erkendtlighed for godt 

samarbejde i bestyrelsen. 

Berit kunne fortælle, at Bente fortsætter med at bestille containere til foreningen. Første gang er den 13. 

april, hvor der kommer grøn container. 



1. kontordag bliver den 18. april. Og der er åbent hver onsdag i maj måned. 

Dirigenten og formanden takkede for en god generalforsamling, der sluttede kl. 1945. 

Formand                              Dirigent                               Referent 

 


