
1

Ordinær Generalforsamling

H/F Tjørnebjerg

21. maj 2017

Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Sven-Aage blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da
den er indkaldt med min. 3 ugers varsel og afholdes inden slutningen af maj. Forsamlingen er derfor
beslutningsdygtigt.

[Følgende blev ikke oplyst på generalforsamlingen: Dirigenten Sven-Aage Berg var i 30 år adm. direktør i et
rådgivende ingeniørfirma. Ca. 15 gange om året er Sven-Aage dirigent. Sven-Aage har ingen kolonihave og
er heller ikke tilknyttet Kolonihaveforbundet på nogen måde.]

Helle, have 246 blev valgt som referent.

114 stemmeberettigede ved mødestart, 2 kom til senere.

Stemmeudvalg: Irene, have 226 og Henning, have 108.

Under punkt 6E blev valg af revisorsuppleant tilføjet.

2. Beretning

Formanden bød velkommen og fremhævede følgende fra den udsendte beretning:

Det opfordres til at hjælpe ved fællesskabsaftener. Det kan ske ved at stå i baren, grillen eller lignende.
Generelt bør andelshaverne være aktive med nye initiativer.

Formanden takkede det medlem, der ordnede bedet foran fælleshuset.

Formanden opfordrede til at lukke ordentligt for vandet ved sæsonafslutning for at undgå
frostsprængninger. Derudover skal medlemmerne sørge for, at foreningen har deres postadresse. Alle
kolonihaverne skal endvidere have en postkasse, da det er et lovkrav, og alle haveejere skal have synligt
husnummer, så redningskøretøjer kan finde vej.

Der er stadig problemer med trafikken i Tjørnebjerg. Fartbegrænsningen på 15km/t skal respekteres, og
man må ikke køre mod ensretninger. Man må kun holde på parkeringspladser eller helt inde på egen grund.
Der må ikke parkeres på vejene.

Bestyrelsesformanden har valgt at fratræde grundet personlige årsager.

Niels, Have 62 slog fast, at haveejerne er ansvarlige for deres gæsters kørsel. En løsning kan være at få
politiet til at måle hastigheden. Hvad angår parkeringen skal man følge de almindelige færdselsregler.
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Erling, Have 93 roste John fra bestyrelsen for at hejse og sænke flaget morgen og aften. Derudover mener
han ikke, at en fast lukkedag for bestyrelsen passer sammen med, at der betales bestyrelseshonorar og
flere opgaver uddelegeres til medlemmer. Erling efterlyste de vejtræer, der blev vedtaget for 4 år siden.
Petanque banen, der blev besluttet på generalforsamlingen i 2016, er heller ikke etableret. Overskud på
budgettet for vedligeholdelse af haveanlæg burde bruges til at rette op på de grønne områder. Erling
spurgte også til om det store vandforbrug skyldes, at nogen har glemt at lukke deres stophane? Eller har
der været en utæthed?

Niels, Have 62 opfordrede til ikke bare lukke for vandet på stophanen. Information om hvordan man gør,
kan findes på Forsyning Ballerups hjemmeside.

Charlotte, Have 97 indskød, at det må kunne ses på måleraflæsning, hvem der har haft et ekstrastort
forbrug.

Kjeld, Have 138 oplyste, at han gik af som bestyrelsesmedlem, da han ikke trivedes med hvordan
bestyrelsesarbejdet blev styret.

Formanden forklarede at bl.a. ujævnheder i græsset skyld i, at fællesarealer nogle steder fremstod uplejet.

Kassereren oplyste, at der på generalforsamlingen i 2013 blev truffet en beslutning om plantning af træer
på Tjørnebuen. Dengang var der ikke penge til det, og de skulle først sparres op. Nye vejskilte bliver sat op i
slutningen af august. Det har været nødvendigt at bestille nye holdere til skiltene, da der er husnumre på
de nye, og de eksisterende holdere derfor ikke var store nok. Der er hensat penge til petanque bane.

Peter, Have 335 foreslog, at den nye bestyrelse at genindføre arbejdsweekend. Det løser et problem og
man får nye venner. Bestyrelseshonoraret er lille i forhold til det bestyrelsen reelt bruger på arbejdet.
Medlemsstyrede udvalg er en god idé, så bestyrelsen kan bruge deres ressourcer på andre områder.
Haveejerne skal blive bedre til at tale sammen uden involvering af bestyrelsen.

Michael, have 179 har været suppleant i bestyrelsen og har fulgt med i alt bestyrelsesarbejdet. Derfor tog
han initiativ til Tjørneklubben sammen med bestyrelsen.  Tanken bag er, at man tager ejerskab som enkelt
medlem.

Per, have 295 oplyste, at som medlem af en andelshaveforening er der pligt til selv at sætte sig ind i
reglerne for foreningen. Reglerne findes på foreningens hjemmeside.

Lone, Have 160 oplyste, at andre frivillige var faldet fra petanque projektet, og da hun ikke ville stå med
ansvaret alene, var det ikke blevet til noget. Lone opfordrede til, at der blev lavet et Petanquebane udvalg.

Kassereren beroligede generalforsamlingen med, at det aktuelle vandforbrug ikke skyldtes vandbrud. En
grundig gennemgang havde vist, at det øgede forbrug skyldtes den øgede kloakering af haver, og at
haveejere aflæser i oktober, mens kommunen aflæser foreningens samlede forbrug i december.

Beretningen er godkendt, én undlod at stemme.



3

3. Regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, som Revisorer har gennemgået og godkendt uden bemærkninger den
17. april.

Der kom 29 nye haveejere i 2016.

Lukkedage for bestyrelsen bruges også til at dykke ned i sager, der tager mere tid.

Renteindtægter: Beløb skyldes 6 dages deponering af købesum på foreningens konto ved salg af haver.
Denne ordning er med til at beskytte køber og sælger.

Den øgede omkostning til driften skyldes den øgede vand- og spildevandsafgiften, og at der i underpunktet
legeplads er hensat penge til en petanquebane. Desuden skyldes den øgede udgift til vedligeholdelse af
havearealer et påbud fra kommunen om at nedskære træer, så der er adgang til skilte.

El-installation i fælleshuset er forbedret, så man kan bruge flere el-artikler samtidig.

Hvad angår balancen så dækker beskrivelsen "medlemslån i aktiven" over lån til kloak og "tilgodehavender
hos medlemmer" er endnu ikke afregnet vandforbrug.

På passiv siden er der hensat penge til skilte og petanquebane. Derudover har 2 haver indbetalt deposita til
kloakering, efterfølgende er der er opnået dispensation fra kommunen, så der først skal kloakeres ved salg
af haven, da husene skal rives ned. Posten "Deposita køb af have" er for at kloakering skulle lovliggøres,
pengene er nu udbetalt.

Vinnie, Have 138 spurgte til, hvor MobilePay står i regnskabet?: Hertil svarede Kassereren, at pengene er
betalt til Kassererens privatkonto, pengene har hun så betalt fysisk i kassen. De der har stået i baren har
ført regnskab med, hvor meget der er betalt via MobilePay og bilag er kontrolleret af revisor.

Per, have 295 er foruroliget over det uventede høje forbrug af vand. Kan det skyldes fejlaflæsninger hos
medlemmer? Kassereren oplyste, at der skyldes en periodisering og at ca. 70-80 haver er kloakeret i 2016.

Niels, Have 62 var forundret over, at det nu koster et gebyr på 500 kr. hvis familiemedlem skal overtage
kolonihaven.  Det er bestyrelsen i samarbejde med generalforsamlingen, der skal beslutte gebyrer, det kan
bestyrelsen ikke alene. Kassereren svarede, at det tager ca. 2-2,5 time at overdrage en have. I det lys er
gebyret rimeligt.

Dirigenten indskød, at beløbet er af en størrelse, som bestyrelsen med rimelighed selv kan beslutte. Dette
blev støttet af Irene, Have 226.

Erling, Have 93 sagde, at et øget vandforbrug af den størrelse ikke bare formodes, det skal undersøges

Dirigenten præciserede herefter, at det henstilles til bestyrelsen at undersøge vandforbrug

Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

Efter pausen var der 115 stemmeberettigede.
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4. Driftsbudget

Kassereren gennemgik budgettet.

Det øgede budget til vandafgiften på trods af lavere vandpris skyldes, at flere opholder sig længere og
længere i haven.

Budgettet til kontorudstyr er steget, da der er brug for ny printer til kontoret.

En ny post der hedder "aktivgrupper" dækker over penge, der kan bruges til aktiviteter i Tjørneklubben.
Pengene kan søges hos bestyrelsen.

Den øgede lønudgift er for at betale en fast ansvarlig, der står for containere til grønt affald. Derudover har
det været nødvendigt at indkøbe en ny rottespærrer (de har en levetid på ca. 8 år). Der er tegnet et
abonnement til at efterse rottespærreren, så det ikke koster ca. 1.000 kr. per gang.

Budgettet på 20.000 kr. til bygninger skal bruges til udvidelse af opbevaring i forbindelse med fælleshuset,
så der er plads til de nye aktiviteter i fælleshuset. Der er også købt nye lavenergi køle- og fryseskabe til
foreningen.

Erling, Have 93 spurgte til, hvorfor man har budgetteret med et større beløb til vand, selvom prisen på
vandet fra kommunen sættes ned.

Niels, Have 62 spurgte til, hvordan det kan være, at vores vand koster 19 ører m3 mere end det kommunen
forlanger. MobilePay bør være tilknyttet en foreningskonto, samt at en evt. tilbygning skulle have sit eget
punkt på dagsordenen, og ikke bare være en del af budgettet. Hertil svare Kassereren, at de 20.000kr. til
bygning er en indstilling til generalforsamlingen om at udvide fælleshuset. Andelshaverne opfordres til at
komme ned på kontoret og se vandregnskab, hvis de er usikre på regnskabet.

Hanne, Have 175 spurgte til, om der er en henlæggelse til vejtræer, og om hvornår de vil blive plantet.

Charlotte, Have 97 støttede Niels i, at overdækningen burde have været med som et indkommet forslag.

Kassereren bad forsamlingen huske på, at udover omkostninger til træer, skal der bruges penge på
plantning, vanding, vedligehold. Nu er der gået så lang tid siden beslutningen blev truffet, at det kunne
være en idé at undersøge, om det stadig er det foreningen ønsker at bruge pengene på. En anden idé
kunne være udskiftning af vandmålere, så den kan fjernaflæses og de kan klare at stå under vand.
Udskiftningen af vandmåleren er haveejerens ansvar/omkostning. Vores nuværende vandmålere har en
levetid på 8 år. Kassereren undersøger omkostninger til vandmålere til næste generalforsamling.
Medlemmer opfordres til at undersøge omkostninger og plantningen af træer.

Erling, have 93 er modstander af at punktet med træer skal tages op igen på en generalforsamling. Der blev
taget stilling til et fast tilbud i 2013. Og det skal derfor udføres.

Budgettet blev taget til efterretning.
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5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag indenfor tidsfristen.

6. Valg af bestyrelse m.v.

A. Valg af formand

Tidligere suppleant Michael, have 179 og René, have 65 stillede op som formand. De to kandidater
præsenterede sig for generalforsamlingen. René valgte at trække sig.

Michael blev valgt som formand.

B. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

114 stemmeberrettigede

Følgende stille op: René, Have 65 og Susanne, Have 347 og Gitte, Have 27, og Mark, Have 19 og Lone, Have
160.

Der blev foretaget en skriftlig afstemning.

Mark blev med 106 stemmer valgt for 2 år, Susanne blev med 100 stemmer valgt for 1 år, Lone blev med
107 stemmer valgt for 2 år, Gitte blev med 103 stemmer valgt for 1 år. Derudover fik Rene 7 stemmer, to
stemmer var ugyldige og fire stemmer var blanke.

C. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for to år

Karin, Have 288 og Michael, Have 13 blev valgt uden modkandidater.

D. Valg af Ordensudvalg  for et år: 3 medlemmer

Per, Have 295 og Erling, Have 93 og Peter Have 260 blev valgt uden modkandidater.

Afgående medlem i ordensudvalget Kenneth, Have 217 anbefalede, at udvalget udvides til 6 personer pga.
arbejdsmængden, og der skal være en bedre forventningsafstemning.

E. Valg af revisor for 2 år

Revisor blev genvalgt uden modkandidater. Peter, have 333 blev valgt som revisorsuppleant.


