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Referat	  fra	  den	  ordinære	  generalforsamling	  i	  H/F	  Sundbyvang	  d.	  10.	  juni	  2018	  	  	  
	  

	  
Den	  ordinære	  generalforsamling	  blev	  afholdt	  søndag	  d.	  10.	  juni	  kl.	  10.30	  på	  havegangen	  på	  
Boltonvej.	  
	  
Deltagere	  var:	  Mette	  (2A),	  Jakob	  (Hendonvej	  11),	  Casper	  (2T),	  Ib	  (2C),	  Laila	  og	  John	  (2E),	  Claus	  (2P),	  
Tom	  (2D),	  Ole	  og	  Maria	  (2H),	  Anders	  (2B),	  Lene	  (2F),	  Laila	  (2G),	  Morten	  (Hendonvej	  13),	  Lars	  og	  
Sebastian	  (Hendonvej	  9),	  Ellen	  (2S),	  Astrid	  og	  Mads	  (2U),	  Berit	  (2M)	  og	  Susanne	  (2K).	  
I	  alt	  var	  17	  stemmeberettigede	  fremmødt.	  
	  

1. Velkomst	  v/	  formanden	  	  
Formanden	  bød	  velkommen	  til	  årets	  ordinære	  generalforsamling.	  
	  

2. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
Dirigent:	  Tom	  
Referent:	  Lars	  
	  
Dirigenten	  orienterede	  generalforsamlingen	  om,	  at	  mødeindkaldelsen	  samt	  stillede	  forslag	  
var	  rettidigt	  varslede,	  og	  at	  generalforsamlingen	  derfor	  var	  lovlig.	  
Da	  17	  haver	  var	  repræsenterede,	  kunne	  stillede	  forslag	  behandles	  på	  generalforsamlingen,	  
der	  fordrer,	  at	  minimum	  14	  haver	  er	  repræsenterede	  for	  en	  beslutningsdygtig	  
generalforsamling.	  
	  

3. Årets	  beretning	  v/	  formanden	  
	  
Den	  seneste	  sæson	  har	  været	  en	  mindre	  begivenhedsrig	  sæson	  end	  den	  foregående,	  og	  i	  
bestyrelsen	  mener	  vi,	  at	  vi	  som	  forening	  overholder	  lovgivning	  og	  eksisterende	  regelsæt.	  Dialogen	  
med	  det	  offentlige,	  forbundet	  og	  kredsen	  er	  i	  dag	  digital	  og	  det	  gør,	  at	  vi	  hurtigere	  kan	  informere	  
alle	  medlemmer	  i	  foreningen,	  når	  der	  er	  vedtaget	  nye	  regler	  i	  kommunen	  og	  om	  anden	  vigtig	  
information.	  Derfor	  vil	  vi	  opfordre	  til,	  at	  alle	  medlemmer	  sørger	  for	  at	  holde	  bestyrelsen	  opdateret	  
ved	  ændring	  af	  mailadresse.	  
	  
Der	  har	  ikke	  været	  salg	  af	  haver	  i	  denne	  sæson	  og	  det	  lader	  til,	  at	  alle	  de	  nye	  medlemmer	  er	  faldet	  
godt	  til.	  Flaghejsning	  er	  stadig	  en	  fælles	  opgave	  blandt	  alle	  medlemmer	  –	  flaget	  er	  i	  en	  boks	  på	  
fællestoilettet.	  Vi	  opfordrer	  til,	  at	  vi	  hjælper	  hinanden	  med	  at	  overholde	  foreningens	  ordensregler.	  
Orienter	  dine	  naboer	  om	  eventuel	  larmende	  byggeaktiviteter	  eller	  lignende	  –	  og	  prøv	  altid	  at	  løse	  
uenigheder	  internt	  inden	  bestyrelsen	  involveres.	  Med	  det	  gode	  fællesskab	  kommer	  vi	  længere.	  
Ordensreglerne	  of	  vedtægter	  kan	  altid	  findes	  på	  vores	  hjemmeside.	  
	  
Det	  har	  været	  en	  fornøjelse	  at	  se,	  at	  så	  mange	  af	  jer	  har	  været	  flittige	  med	  at	  fjerne	  ukrudt	  på	  
fortovene.	  Fortsæt	  det	  gode	  arbejde	  og	  husk,	  at	  der	  skal	  fjernes	  ukrudt	  ved	  kantstenen	  ud	  til	  vejen	  
og	  glem	  ikke	  fællesstien	  på	  Boltonvej.	  	  
Når	  vi	  overholder	  de	  regler,	  som	  Københavns	  Kommune	  har,	  undgår	  vi	  problemer.	  	  
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Det	  var	  igen	  en	  fornøjelse	  at	  se	  så	  mange	  af	  jer	  til	  arbejdsdagen.	  Der	  blev	  bl.a.	  malet	  
fællestoiletter	  indvendigt	  og	  ordnet	  en	  del	  mindre	  ting.	  Det	  lader	  til,	  at	  vi	  alle	  hygger	  os	  til	  
arbejdsdagen.	  Vi	  vil	  i	  bestyrelsen	  gerne	  takke	  madholdet	  og	  især	  Ellen	  for	  den	  lækre	  kage.	  
Der	  er	  kommet	  3.000	  kr.	  ind	  for	  manglende	  deltagelse	  af	  arbejdsdagen.	  Vi	  vil	  i	  bestyrelsen	  gerne	  
høre,	  hvad	  I	  foreslår,	  at	  vi	  skal	  bruge	  pengene	  til	  –	  sidste	  år	  sagde	  vi,	  at	  vi	  ønsker	  at	  pengene	  skal	  
fremme	  det	  gode	  fællesskab	  med	  en	  social	  aktivitet,	  f.eks.	  fællesspisning.	  
	  
I	  efteråret	  fik	  Radius	  etableret	  nye	  el-‐ledninger,	  så	  vi	  i	  foreningen	  ikke	  længere	  har	  gamle	  
strømkabler.	  Vi	  håber,	  at	  processen	  gik	  let	  for	  alle.	  
Radius	  har	  i	  øvrigt	  meldt	  ud,	  at	  der	  skal	  sætte	  nye	  elektroniske	  målere	  op.	  Det	  vender	  de	  tilbage	  
med.	  
Derudover	  er	  der	  også	  etableret	  spærreflade	  ud	  for	  indgangen	  på	  Boltonvej.	  	  
	  
Vi	  skal	  i	  bestyrelsen	  minde	  om,	  at	  der	  er	  kommet	  nye	  byggeregler.	  Alt	  byggeri,	  opførelse	  af	  
drivhuse	  og	  legehuse,	  skal	  godkendes	  af	  Københavns	  Kommune.	  Vi	  har	  tidligere	  på	  året	  sendt	  
information	  fra	  kredsen	  ud	  på	  mail.	  
Til	  efteråret	  planlægger	  kredsen	  i	  samarbejde	  med	  Københavns	  Kommune	  kloakering	  i	  
foreningerne	  i	  Københavns	  Kommune.	  Vi	  sørger	  selvfølgelig	  for	  at	  holde	  alle	  opdateret,	  så	  snart	  vi	  
får	  informationer	  herom.	  
	  
På	  baggrund	  af	  forespørgsel,	  samt	  det	  ekstrem	  gode	  vejr,	  der	  har	  fået	  hækkene	  til	  at	  vokse	  hurtigt,	  
starter	  vi	  grøn	  bunke	  i	  dag	  den	  10.	  juni.	  Bunkerne	  bliver	  fjernet	  omkring	  den	  26.	  juni.	  
	  
Bestyrelsen	  fortsætter	  arbejdet	  med	  at	  optimere	  foreningen	  og	  gøre	  alt	  så	  gennemskueligt,	  som	  
muligt,	  og	  vil	  ligeledes	  være	  med	  til	  at	  fremme	  det	  gode	  fællesskab.	  
	  
	  

Kommentarer	  og	  spørgsmål	  til	  formandens	  beretning:	  
	  
Have	  2F:	  Hvor	  lang	  er	  sagsbehandlingstiden	  for	  nybyggeri,	  efter	  reglerne	  er	  blevet	  mere	  
omfattende	  grundet	  Københavns	  Kommune	  (KK)?	  	  
Bestyrelsen	  orienterer	  om,	  at	  den	  konkrete	  sagsbehandlingstid	  i	  KK	  endnu	  ikke	  kendes,	  
men	  af	  den	  formodentlig	  afhænger	  af	  kompleksiteten	  af	  byggeriet.	  Et	  eksempel	  fra	  sidste	  
år	  var,	  at	  KK	  godkendte	  en	  havelåge	  i	  løbet	  af	  et	  par	  dage.	  	  
	  
Have	  2G:	  Hvorfor	  har	  foreningen	  betalt	  for	  spærrefladen?	  	  
Bestyrelsen	  orienterer	  om,	  at	  spærrefladen	  var	  foreningens	  eget	  ønske	  og	  efter	  længere	  
dialog	  med	  KK,	  skulle	  vi	  som	  forening	  desværre	  selv	  betale.	  	  	  	  

	  
Beretningen	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  
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4. Årsregnskab	  v/kassereren	  
Rengskabets	  poster	  blev	  gennemgået	  ved	  kasseren.	  	  
	  
Spørgsmål	  til	  kasseres	  gennemgang	  :	  
Hendonvej	  13:	  Forløber	  vandafregning	  forsat	  skævt	  således,	  at	  der	  hvert	  andet	  år	  er	  hhv.	  
en	  kortere	  og	  længere	  afregningsperiode?	  
Hertil	  svarede	  bestyrelsen	  ja.	  	  
	  
Regnskabet	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  
	  

5. Indkomne	  forslag	  	  
Skulle	  være	  formanden	  i	  hænde	  10	  dage	  (31/5-‐18)	  inden	  generalforsamlingen.	  	  
	  
A.	  Bestyrelsen	  foreslår,	  at	  frameldelse	  til	  arbejdsdag	  bliver	  præciseret	  i	  vedtægterne.	  
Frameldelse	  skal	  ske	  skriftligt	  på	  mail	  bestyrelse@hf-‐sundbyvang.dk	  eller	  på	  en	  dateret	  
seddel,	  som	  afleveres	  i	  en	  af	  bestyrelsens	  medlemmers	  postkasse.	  	  
	  
Forslaget	  blev	  drøftet.	  
	  
Generalforsamlingen	  besluttede,	  at	  nedenstående	  præcisering	  yderligere	  tilføjes	  
foreningen	  vedtægter,	  der	  kan	  findes	  på	  foreningens	  hjemmeside.	  	  

	  
Ved	  alvorlig	  sygdom	  hos	  havemedlemmet	  selv	  eller	  i	  nærmeste	  familie,	  kan	  
havemedlemmet	  fritages	  fra	  den	  årlige	  havedag.	  Bestyrelsen	  skal	  hurtigst	  muligt	  skriftligt	  
orienteres.	  	  
	  
Forslaget	  samt	  yderligere	  præcisering	  blev	  enstemmigt	  vedtaget.	  

	  
B.	  Casper,	  have	  2T	  foreslår:	  
Om	  der	  evt.	  er	  opbakning	  blandt	  medlemmerne	  til	  ansøge	  om	  at	  få	  helårsstatus	  på	  
haveforeningen?	  Og	  hvad	  det	  evt.	  vil	  kræve/koste	  af	  os?	  
	  
Forslaget	  blev	  drøftet	  og	  der	  var	  enighed	  om,	  at	  bestyrelsen	  undersøger	  forslaget	  og	  
vender	  skriftligt	  tilbage	  til	  foreningens	  medlemmer.	  	  	  
	  

6. Valg:	  
Formand	  (Sebastian	  Francis	  Atkins,	  modtager	  genvalg)	  
Der	  var	  ingen	  modkandidater.	  	  
Sebastian,	  blev	  enstemmigt	  genvalgt.	  	  
	  
Suppleanter	  (Kristina	  Schäuble,	  genopstiller	  ikke,	  og	  Casper	  Johannsen,	  genopstiller	  ikke)	  
Laila,	  have	  2G	  og	  Mette,	  have	  2A,	  blev	  enstemmigt	  valgt.	  	  
	  
Revisor	  (Lene	  Brøchner,	  genopstiller	  ikke)	  
John,	  have	  2E,	  blev	  enstemmigt	  valgt.	  
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7. Eventuelt	  
• Hækkeklip	  af	  Bill:	  Sebastian	  fik	  navne	  på	  de	  medlemmer,	  der	  ønskede	  hækkeklip	  af	  

Bill.	  Sebastian	  videreformidler	  til	  Lene	  Brøchner,	  der	  forestår	  den	  videre	  
koordinering.	  	  

• Generalforsamlingen	  besluttede,	  at	  de	  3.000	  kr.	  der	  blev	  indkrævet	  i	  bod	  fra	  sidste	  
havedag,	  skal	  anvendes	  på	  et	  socialt	  arrangement/sommerfest.	  Bestyrelsen	  sender	  
datoforslag	  ud,	  og	  den	  dato	  der	  får	  flest	  stemmer,	  bliver	  dagen	  for	  en	  sommerfest.	  	  

• Et	  havemedlem	  oplever,	  at	  det	  er	  dejligt	  at	  folk	  lægger	  gamle	  sager	  på	  det	  fælles	  
havebord,	  som	  kan	  komme	  andre	  til	  gavn.	  Samtidig	  opfordres	  der	  til,	  at	  man	  husker	  
at	  fjerne	  sine	  gamle	  sager,	  hvis	  de	  ikke	  finder	  et	  nyt	  hjem.	  	  	  

• Hjertestarter:	  Til	  alles	  orientering,	  hænger	  der	  en	  hjertestarter	  ved	  hovedindgangen	  
til	  Sundbybadet,	  hvis	  nogen	  skulle	  komme	  i	  den	  ulykkelige	  situation	  at	  få	  brug	  for	  
dette.	  

• Grøn	  bunke	  startes	  i	  dag	  d.	  10.	  Juni	  og	  vil	  blive	  hentet	  d.	  26.	  juni.	  	  
• Bestyrelsen	  minder	  om,	  at	  arbejdsdagen	  er	  fastsat	  til	  den	  første	  søndag	  i	  

september,	  jf.	  vedtægterne.	  I	  år	  er	  det	  den	  2.	  september	  og	  framelding	  skal	  ske	  
senest	  14	  dage	  før	  –	  se	  de	  opdaterede	  vedtægter	  på	  hjemmesiden.	  

	  
	  

	  	  
	  

	  
	  

	  


