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Sommerhuskolonien Afdeling A

Rødovre, den 24. marts 2022

I henhold til vedtægternes § 9 indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling lørdag den 30 april
kl. 10:00 på Islev skolen

Med følgende
D A G S O R D E N:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. Årsregnskab for 2021
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag *
7. Godkendelse af budget 2022
8. Valg af Bestyrelsen

a. Valg af Formand 2 år
Jimmie - modtager genvalg

b. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 1 år
Mia og Tina  - modtager genvalg

9. Valg af 3 suppleanter for 1 år.
10. Valg af intern revisor og 1 suppleant
11. Valg af vurderingsudvalg, 4 medlemmer for 1 år
12. Valg af diverse udvalg
13. Valg af klubber
14. Eventuelt

* Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 15. april 2022 kl.
12.00 og kan lægges i postkassen ved indgangen til kontoret eller sendes digitalt til
bestyrelsen@afdelinga.dk

Godkendt forslag der kan komme til afstemning bør indeholde:

Forslagsstillers oplysninger: Navn og have
Emne: Hvad handler dit forslag om?
Motivation: Hvad er formålet med dit forslag?
Hvordan: Hvad skal der til for at det kan realiseres?
Omkostning, eventuelt et budget eller et indhentet tilbud.

mailto:bestyrelsen@afdelinga.dk


Bestyrelsens beretning 2021

Så gik der endnu et år og endnu en sæson i vores dejlige kolonihaveforening. Vi fik endelig
åbnet landet op igen og kunne afholde vores årlige generalforsamling, hvor vi fik valgt nye
medlemmer ind i bestyrelsen, vurderingsudvalget samt interne revisorer.
generelt fik vi fyldt godt op på de ledige pladser, 4 nye bestyrelsesmedlemmer, 3 nye
suppleanter, en ny intern revisor, en suppleant samt en ny i vurderingsudvalget, som vi i
januar sendte på kursus for at være klædt på til at vurdere vores huse.

Det har der også vore brug for, især i bestyrelsen, da der har været utrolig meget at se til.
Kloakering fyldt meget i bestyrelsens arbejde for tiden og det sidste års tid, men også
letbanen har vi desværre måtte kæmpe en del med, dette kommer vi ind på senere.

Vi fik som sagt afholdt ikke bare en generalforsamling, men hele 3 da der skulle en
ekstraordinær til at få vedtaget de mange ændringer i vedtægter, ordensregler, økonomi
reglerne m.m, men også fordi vi skulle tage stilling til et vandledning projekt som vi hvis alt
går som planlagt og det bliver endelige vedtaget, skal påbegynde sideløbende med vores
kloakering i maj 2023.

Hverv i foreningen, så vi gerne at folk deltog lidt mere aktivt, vi kunne godt tænke os at der
var flere der meldte sig ind på de opgaver der ligger i et fællesskab i forening, således at
rengøring af vores toiletter og affaldspladsen var besat af min 2 på hvert hverv for at undgå
udfordringer ved sygdom, ferie og andet. Flaget kommer op i år ser det ud til, da det hverv
også er anmodet af et medlem i den kommende sæson, så det er dejligt. Vejlaget, vil nok
ikke være aktuelt i denne sæson, da der vil blive gravet op på alle stier og veje i området.
Her kommer der mere under punktet kloakering og dræn.

Den nye bestyrelsen arbejder godt sammen og vi føler virkeligt at vi har fået skabt en god
gruppe at folk med forskellige kompetencer som kommer foreningen til gavn med de mange
nye udfordringer og opgaver der tilfalder en bestyrelsen i en kolonihaveforening anno 2022.

VI har selvfølgeligt også lavet andet i 2021 end at bokse med kloakering og letbanen, og det
er blevet til at vi har brugt et par weekender på at renovere hele kontoret og friske det op så
det er en bedre “arbejdsplads” til bestyrelsen, hvor vi alle kan være og ikke sidder på skødet
af hinanden. I er velkommen til at kigge forbi i kontortiden eller når i kan se at vi er der.
Udover ombygning af kontor, har vi også være på auktion for at købe “nyt” køkkeninventar til
den forestående ombygning af køkkenet i foreningen. Industri ovn, køleskab, fryser, borde
og meget andet, som skal bruges til at lave et mere funktionel og lækkert køkken der kan
rumme de arrangementer der kommer i fremtiden.

Sagsbehandling og generelle opgaver i bestyrelsen har også fået et gear mere til den
kommende sæson hvor vi har indført nogle nye platforme bestyrelsen kan arbejde med fra
kontoret, derhjemme eller hvor de nu befinder sig, så vi ikke er låst i at skulle være på
kontoret for at behandle en sag, i den forbindelse har vi indkøbt 3 nye computere. Det
betyder også at vi kommer til i løbet at sæsonen at dele opgaver mellem medlemmerne i
bestyrelsen mere op, og på den måde få en mindre tung behandlingsgang.



Konflikt medlemmer imellem. Vi har stadig et par “klager” liggende fra medlemmer på
andre medlemmer omkring et træ der er for stor, et hegn der er for tæt på en hæk, samt
andre mindre udfordringer, som vi løbende vil tage hånd om og finde løsninger til. Men vi vil
også gerne opfordre folk i foreningen om at snakke med sin nabo og genbo og sammen
finde løsninger inden man tager fat i bestyrelsen. Det er ikke altid man kan finde en løsning
sammen, men det er et godt sted at starte, og går det i knuder, så kontakt bestyrelsen.
Generelt vil bestyrelsen i den kommende tid behandle sager der direkte strider imod vores
deklaration og ordensregler på en mere konsekvent måde, og vil i nogle tilfælde overlade det
til Kommunen, Naturstyrelsen eller Forbundet, hvis ikke der efterleves efter bestyrelsen har
været involveret. Det er ikke en børnehave og vi er ikke politiet, og vi bruger desværre alt for
meget tid på at diskutere regler selv om de er ret ligetil. Så vi opfordrer folk til at overholde
de få regler der er, eller kontakte bestyrelsen hvis man er i tvivl. Tilgivelse frem for tilladelse
er ikke en proces vi arbejder efter.

Ny deklaration, kommer snart, den ligger godkendt og til underskrift hos Naturstyrelsen og
vi regner med at den bliver indført i den kommende sæson. Der er nogle små justeringer, og
en af de største er nok at et drivhus fremadrettet (nyopført) skal stå min 2,5 meter fra
skellinien. Ellers er der ikke så meget nyt på den front.

Byggesager, her er der også plads til forbedringer, og bestyrelsen vil bestræbe sig på i
kommende sæson at have nogle værktøjer klar i form af skabeloner mm. så man kan se
hvad der min forventes en byggeansøgning indeholder, ikke kun som tekst, men også som
tegning. Det håber vi at kan hjælpe til at man ikke skal famle i blinde når man ansøger, men
derimod har en klar ide om hvad minimumskrav er. Vi får desværre for mange ansøgninger
som vi må afvise og bede om nye, dette gavner ikke ansøger, bestyrelsen eller kredsen som
skal godkende.

Hussalg, vi fik kun solgt og afviklet 5 hussalg i 2021, da vi besluttede og lave en helt ny
proces på området som gør det nemmere i fremtiden for køber og sælger, samt
behandlingstiden kortere og mindre tungt. Vi er meget optimistiske omkring den nye proces
og det ser ud til at virke rigtig godt. Cathrine, Mia og Jimmie kommer som udgangspunkt til
at stå for hussalg. Men Thor vil også være inde over i forhold til byggeansøgninger m.m.

Visioner og drømme blev det vist døbt at flere i foreningen, da vi til generalforsamlingen
præsenterede vores 5 års plan og vision om hvordan vi mente vores forening kunne komme
til at se ud i fremtiden, men fælles, områder, legeplads, pakering på brovej, borde og banke,
grill område, cafe og meget andet. Disse “drømme” har vi ikke droppet og arbejdet videre
med og som i dag er en renovations og vedligeholdelsesplan, ikke kun til os, men også
kommende bestyrelser.

Renovering og vedligeholdes
I løbet af sæsonen har vi desværre måtte konstatere at det halter en del på den konto og
valgte at lave en 5 års plan / vedligeholdelsesplan for at være på forkant med de projekter
der ligger. Det er mange da der i mange år ikke er prioriteret og man har derfor repareret lidt
her og der. Vi vil i år og de kommende år frem løbende tage denne plan op og præsentere
en plan for hvilke projekter der skal være fokus på, så vi stille og roligt får vores forening i
topform igen. Dette skal naturligvis ske når det giver mening og ikke er i vejen for andre
projekter såsom kloakering.

Kloakering og dræn.
Det er nok det der har været allermest på folks tanker. Hvad koster det? hvornår skal vi



igang? kan vi bruge vores hus? har vi vand i år?, er bare nogle af de mange spørgsmål vi
har fået på mail, pr telefon eller når vi er stødt på medlemmer i foreningen. Svaret har hele
tiden været, DET VED VI IKKE! Et svar der i øvrigt hverken tilfredsstiller jer eller os. Dette
emne har fyldt virkelig meget for dele af bestyrelsen i de sidste år. Det har været en meget
lang og tung proces, som ind ind imellem ikke har været spor køn.

Rådgiverrollen gik til EnviDan, som har rigtig meget erfaring indenfor kloakering af
kolonihaveforeninger. Siden er det blevet til et par nyhedsbreve og en hel del møder mellem
afdelingerne, forbundet, Naturstyrelsen og rådgiveren.

Undervejs i forløbet stod det helt klart, at Naturstyrelsen ikke ville (og ej heller var pålagt at)
have noget med foreningen vandforsyning at gøre og i øvrigt ikke anerkender foreningens
medlemmers behov for overhovedet at have vandforsyning.

Til gengæld anerkendte man de udfordringer vi har med vand i forhold til nedbør og
begrænsede muligheder for nedsivning i området grundet jordbundsforholdene.

Det har ført til, at et omfattende drænprojekt af hele afdeling A samt B og C er blevet en del
af projektet. Planen var, at projektet skulle starte op den 1. marts 2022 efter et nyhedsbrev til
medlemmerne fra Naturstyrelsen i uge 6. Ultimo uge 6 stod det dog klart, at projektet bliver
forsinket på grund af en entreprenør, som er ikke kunne stille garati og opfylde kravende.

Økonomien i Naturstyrelsens kloakerings- og drænprojekt er i sagens natur meget
interessant for os idet Naturstyrelsen ønsker at forhøje havelejen således, at hele udgiften er
”hentet hjem” hos lejerne (os) i løbet af en årrække. Omfanget af udgifterne kendes ikke på
nuværende tidspunkt – dette kommer først til at stå klart, når en ny entreprenør har afgivet et
bindende tilbud som skulle ske apirl/maj 2022.

Vandprojekt
Som nævnt ligger alt, hvad der har med brugsvand at gøre, udenfor Naturstyrelsens projekt.
For alligevel at udnytte, at der skal graves op i stierne, besluttede vi ved en ekstraordinær
generalforsamling i 2021, at foreningen bekoster, at der projekteres fremføring af brugsvand
i frostfri dybde til hvert enkelt havelod i foreningen samt tilbud herpå.

I skrivende stund er denne del ikke helt på plads, men vores rådgiver har givet et estimat,
som vi arbjder videre med banken med, men den endelige pris kender vi i sagens natur først
når der foreligger et endeligt tilbud. Vi er også i gang med at indhente tilbud fra VVS og
kloak firmaer så vi har noget mere håndgribeligt at gå videre med.

Dette inkluderer etablering af fjernaflæst vandmåler i hvert havelods målerbrønd, så det
bliver muligt selv at regulere sit vandforbrug og dermed udgiften hertil.

Foreningen har en del frie midler, som kunne komme i spil i forbindels med finansiering,
dette vender vi tilbage med når vi har hørt fra banken og hvilke muligheder vi har. Så snart vi
kender den eksakte pris og plan bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling,
hvor der skal tages stilling til vandprojektets gennemførelse. Dette forventes at ske i maj
2022.

Udestående med foreningen
Vi har desværre en større opgave foran os og det er som det også også fremgår på
regnskabet for 2021 at foreningen har et tilgodehavende på ca 250.000 kr. hos medlemmer i
form at haveleje, bod og andet. Det skal vi have styr på. Da der desværre ikke foreligger en



masse dokumentation fra før vi overgik til forbundets økonomiservice, har vi meget svært
ved at se, om dem vi har stående med et udestående reelt også skylder foreningen penge,
og det skal vi bruge jeres hjælp til. I vil derfor modtage et brev hvor vi beder om kvittering og
dokumentation på betalinger. vi anklager ingen, men kan man ikke dokumentere i en så stor
grad at der er klar indikation om at man skylder det oplyste beløb, så vil man blive opkrævet
dette, eventuelt med en betalingsordning og i værste fald opsigelse og tvangssalg. Vi er
allerede gået i gang med denne opgave og indtil videre set  50/50 i forhold til at få
tilgodehavende ind eller modtaget dokumentation for at betaling er sket tidligere. for lige at
stille det i perspektiv, så svarer foreningens tilgodehavende til mere end hvad vi i 2022
budgetterer med at bruge på strøm i foreningen. Så hjælp os med at hjælpe jer, så vi kan få
styr på det her en gang for alle, så vi ikke år efter år skriver et tilgodehavende ind i balancen
som måske ikke er reelt. Så vi kan få rent bord. I øvrigt vedtog vi også at man ikke kan
deltage eller stemme til en generalforsamling hvis man har et udestående med foreningen,
så det kan have ret stor betydning for den enkelte.

Letbanen
Vi har længe været i dialog med dem om de udfordringer der er opstået, og har her i dag
hvor vi skriver dette, haft møde med Naturstyrelsen for at hente nogle tungere skyts ind. Vi
kommer ikke selv videre med dem og mener egentligt hellere ikke at det er vores opgave, da
vi jo kun er lejere. Så nu håber vi at der snart kommer til at ske noget.. Det er bl.a. metal
hegn på hele strækningen, planter der skal udskiftet, støttemur der skal bygges, jord der skal
fjernes, låger der skal ændres, asfalt der skal lægges og meget mere. Så snart vi ved mere,
så kommer det ud i nyhedsbrev og på opslagstavlen ved kontoret.

Fællesarbejde
Datoer for fælles arbejde er således i år. Der byttes mellem lige og ulige uger lidt på
sæsonen, samt som noget nyt så starter bakkestien i år og vil fremadrettet gå i rotation, så
det ikke er de sammen der starter og slutter. Det sker for at gøre det muligt for så mange
som muligt at deltage.

Vi har i år sløjfet de 2 hverdage på opfordring fra fælles arbejde udvalget, da der ikke rigtig
var nogen der mødte på de dage. Dagene er som følgende og kan også findes inde på
hjemmesiden under fællesarbejde.

23.04 - 07.05 - 21.05 - 04.06 - 18.06 - 02.07 (de lige uger)

23.07 - 06.08 - 20.08 - 03.09 - 17.09 - 01.10 (de ulige uger)

Rækkefølgen er:  Bakkestien, Højdestien, Solstien, Nordstien, Veststien, Åstien.

Sidste år, var der ca 90 haver der ikke deltog, en eller 2 gange, det er for meget, og selv om
boden i år er sat op til 1000 kr. pr gang, så er det stadig ikke nok indtægt til at betale
udefrakommende for de hænder vi mister ved at folk ikke møder.

Tak er kun et fattigt ord, men vi vil gerne takke alle dem der hjalp i foreningen i 2021, og
især en stor tak til fællesarbejde udvalget, Jan, Flemming, Peter, Michael, Pauli og Preben
for den enorme indsats, planlægning og frivillig arbejde i lagde i sæson 2021, samt en stor
tak til Jan der stod for renovationspladsen, rette vores veje og stier samt andet forefaldende
arbejde. Linda skal også have et tak for at holde vores fælles toiletter rene og pæne.



Så husk alle sammen at der er folk der gør en enorm indsat for at i har gode forhold. Vi
havde desværre et par episoder hvor folk mente toilettet bare kunne efterlades så der i
stedet for rengøring, burde havde været rekvireret skadedyrs eller nedrivning hold i stedet.
Det ser vi meget gerne undlades i 2022. ligeledes med renovationspladsen som holder åben
hele året. huske at læse reglerne.

Så tror jeg vi vil slutte af med at sige, har vi glemt nogen eller noget, så er det ikke bevist vi
værdsætter jer alle sammen og det i alle gør for vores forening, Vi har igen i år mistet et par
nære og kære medlemmer grundet sygdom og for mange somre i træk. De vil blive mindet
på generalforsamlingen med et øjebliks stilhed. Tak for et godt 2021, og må det bedste i
2021 blive det værste i 2022.

Bestyrelsen i afdeling A.



Regnskabsår 2021

Sommerhuskolonien Afd. A

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021
samt

Balance pr. 31. december 2021

 Jimmie Steinbeck, Formand                       Grethe Dehn , Kasserer 

 Cathrine Kragh, Intern Revisor  Peter Wossler, Intern Revisor 

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021



Indtægter
Regnskab 2021 Regnskab 2020 Budget 2022

Opkrævninger

1000   Haveleje  kr 1.728.750              kr 1.779.300              kr 1.679.400              

1025   Venteliste  kr 76.099                    kr 94.200                   kr 69.000                   
2000   Indskud  kr 14.000                    kr 38.000                   kr 20.000                   
2010   Bod  kr 78.500                    kr 69.000                   kr 100.000                 
2020   Restancegebyr  kr 13.200                    kr 11.250                   kr 12.500                   
2030   Vurderingsgebyr  kr 19.200                    kr 43.800                   kr 40.500                   
2100   Andre gebyrer  kr 10.000                    kr 10.875                   kr 10.000                   

Øvrige indtægter
2510   Arrangementer  kr 50.198                    kr 2.750                      kr 35.000                   
2630   Leje af fælleshus  kr 17.300                    kr 4.600                      kr 18.000                   
2600   Diverse indtægter (note 1)  kr 163.213                  kr 64                           kr -                            

Indtægter i alt  kr 2.170.460              kr 2.053.839              kr 1.984.400             

Udgifter

Foreningsudgifter
3005   El  kr 92.527                    kr 109.980                 kr 200.000                 
3010   Gas, benzin og dielsen  kr 1.119                      kr -                            kr 1.000                      
3020   Rengøringsartikler  kr 40.866                    kr 33.259                   kr 20.000                   
3025   Vedligeholdelse  kr 219.513                  kr 59.397                   kr 150.000                 
3030   Inventar og småanskaffelser  kr 52.174                    kr 30.398                   kr 30.000                   
3040   Forsikring  kr 7.967                      kr 10.030                   kr 10.000                   
3095   Renovation  kr 71.020                    kr 76.558                   kr 75.000                   
3100   Jordleje  kr 482.877                  kr 479.125                 kr 485.000                 
3105   Skat  kr 288.525                  kr 284.754                 kr 300.000                 
3110   Vandafgift  kr 114.865                  kr 128.584                 kr 120.000                 
3120   Foreningsarbejde  kr 22.041                    kr 8.876                      kr 20.000                   
3125   Generalforsamling  kr 5.935                      kr -                            kr 10.000                   
3140   Kontingent  kr 116.946                  kr 115.211                 kr 115.000                 
Note2   Afskrivninger (note 2)  kr 56.754                    kr 56.754                   kr 56.754                   

  Foreningsudgifter i alt  kr 1.573.129              kr 1.392.926              kr 1.592.754             

Administration
3200   Mødeudgifter  kr 2.580                      kr 963                         kr 5.000                      
3300   Porto  kr 1.760                      kr -                            kr 3.000                      

  MobilPay  kr 800                         
3310   Kørsel  kr 1.459                      kr -                            kr 1.500                      
3315   Inventar og småanskaffelser  kr 4.328                      kr -                            kr 5.000                      
3320   Kontorartikler  kr 319                          kr 1.202                      kr 2.000                      
3335   IT  kr 23.671                    kr 16.267                   kr 30.000                   
3345   Godtgørelse, bestyrelse  kr 104.473                  kr 39.500                   kr 156.000                 
3347   Godtgørelse, udvalg  kr 91.490                    kr 145.320                 kr 80.000                   
3350   Administrative gebyrer  kr 8.500                      kr 8.350                      kr 8.500                      
3370   Kursusaktivitet  kr -                            kr 1.739                      kr 3.000                      



3385   Advokat  kr 4.936                      kr -                            kr 15.000                   
3390   Foreningsservice - Økonomi  kr 82.648                    kr 80.300                   kr 85.000                   

  Administrationsudgifter i alt  kr 326.162                 kr 293.639                 kr 394.800                 

Øvrige udgifter
3720   Arrangementer i foreningen  kr 47.955                    kr 2.418                      kr 35.000                   
3750   Dyreprojekt  kr 4.046                      kr 6.713                      kr 5.000                      
3770   Gaver og anden opmærksomhed  kr 3.444                      kr 3.750                      kr 5.000                      
3980   Afskrivning af tilgodehavende  kr 17.250                    kr -                            kr 40.000                   
3950   Renteudgifter  kr 8.518                      kr 443                         kr 8.000                      
3990   Diverse udgifter  kr 100                          kr 120                         kr 500                         

Ringvejshegn - Letbanen  kr 100.000                 
Rådgivning EviDan  kr -                            kr -                            kr 300.000                 
Tilsyn EviDan 2022-2023  kr -                            kr -                            kr 100.000                 

  Øvrige udgifter i alt  kr 81.313                   kr 13.444                   kr 593.500                 

Udgifter i alt  kr 1.980.605              kr 1.700.009              kr 2.581.054             

Årets resultat  kr 189.855                  kr 353.830                 kr -596.654                

Aktiver

Likvide beholdninger
6000   Kasse  kr -1.062                     kr 1.878                     
6020   Driftskonto (0251026)  kr 440.052                  kr 571.896                
6030   Foreningskonto (0242682)  kr 1.455.587              kr 573.243                
6050   FormueFlex (0526702)  kr 100.000                  kr 412.322                
6065   Deponeringskonto, hussalg (0243778)  kr 96.180                    kr 833.914                
6066   Vurderingskonto (0243786)  kr 100.040                  kr 70.314                  
6067   Fælleshus (0243808)  kr 100.000                  kr 28.486                  
6068   Kloakfond (0243794)  kr 100.000                  kr 82.500                  
6069   Ventelistekonto (0243980)  kr 99.569                    kr 155.100                

Øvrige aktiver
5020   Foreningens bygninger  kr 75.000                    kr 75.000                   
5030   Indhegning skraldeplads  kr 168.125                  kr 168.125                
5032   Akk. afskrivning - skraldeplads  kr -117.690                kr -100.877               
5040   Drænarbejde  kr 281.966                  kr 313.295                
5042   Akk. afskrivning - drænarbejde  kr -187.975                kr -187.975               
5050   Aktiver, inventar  kr 38.118                    kr 38.118                  
5052   Akk. afskrivning - inventar  kr -11.435                   kr -7.624                   
5060   Aktiver, haveredskaber  kr 48.000                    kr 48.000                  
5062   Akk. afskrivning - haveredsakber  kr -14.400                   kr -9.600                   
5080   Mellemværende  kr 32.420                    kr 3.491                     
5090   Skyldigt af medlemmerne  kr 79.538                    kr 118.088                
5095   Skyldigt vedr. 2018 og tidligere  kr 213.176                  kr 253.483                



Aktiver i alt  kr 3.095.208              kr 3.441.177             

Passiver

7015   Skyldig Skat og AM  kr 10.000                    kr 133.240                
7120   Mellemværende til afregning i 2022  kr 10.559                    kr 190.479                
5085   Mellemværende - byggeansøgninger  kr 6.000                      kr -                           
7140   Mellemværende - hussalg  kr -                            kr 238.665                

Egenkapital

7510   Primo  kr 2.638.793              kr 2.284.963             

7520   Årets resultat  kr 189.855                  kr 353.830                

7590   Hensættelse meldlemsgæld  kr 240.000                  kr 240.000                

Passiver i alt  kr 3.095.208              kr 3.441.177             

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2021  kr 3.068.648              
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 3068648 / 268):  kr 11.450                   

Note 1

Nedskrivning af bogført gæld til Skat  kr 123.240                

Overskud ved salg af Veststien 38  kr 39.385                  

I alt  kr 162.625                

Note 2

3150 Afskrivning dræn  kr 31.330                  

3152 Afskrivning skraldplads  kr 16.813                  

3154 Afskrivning inventar  kr 3.812                     

3156 Afskrivning haveredskaber  kr 4.800                     

Note2 I alt  kr 56.754                  



Forslag: Kollektiv brandforsinkring
Forslagsstiller: Formand, Jimmie Hansen Steinbeck - Solstien 32.

Tilføjelse til vedtægterne:

5.7 Foreningen er pr. 1. april 2022 forpligtet til at bygningsbrandforsikre alle lovlige bebyggelser på
foreningens område, tilhørende foreningens medlemmer.

Medlemmerne er forpligtet til at betale præmien for sådan forsikring, som opkræves årligt af foreningen og
som er at betragte som pligtig pengeydelse. Det er foreningen uvedkommende om medlemmer i den
forbindelse dobbeltforsikret deres huse.

Motivation:
Det er IKKE lovpligtigt at brandforsikre en ejendom – heller ikke et kolonihavehus.
Ved kongressen i 2018 blev det imidlertid besluttet, at alle kolonihavehuse SKAL være
brandforsikrede pr. 1. januar 2019. Det er dog frivilligt, hvordan man vil sørge for at opfylde sin
forsikringsforpligtelse og det er umuligt for foreningens bestyrelse at føre kontrol hermed.
Vi har i foreningen oplevet en “del” brande med ulykkelige økonomiske følger for ejeren af husene og med
efterfølgende besvær for foreningen med rydning af brandtomten og efterfølgende salg heraf. Vi oplever også huse
der sælges uden at havde været forsikret.
Derudover, så vil vi ved fremtidige fælles lån i foreningen hvor der er tale om realkreditlåns vilkår, hvor “huse” på
grundene er sikkerhed for lånet, kan vi risikere dårligere vilkår samt i værste fald tab af kreditmulighed når et ikke
forsikret hus brænder ned.

Ved at vi i fællesskab brandforsikret ALLE huse i foreningen kommer vi ikke til at stå i en situation, hvor et medlem
må se sit uforsikrede hus nedbrændte. Samtidig opnår vi ALLE en lavere brand forsikringspræmie.

Udgift:

Den obligatoriske forsikringspakke indeholder:
• Bygningsbrandforsikring
• El-skadedækning for bygningsinstallationer
• Hus- og grundejeransvar

Mulig øvrig forsikringsdækning
Det er i den valgte forsikringsløsning fra Kolonihaveforbundet muligt at tilkøbe en tillægspakke til
brandforsikringen, som indeholder følgende dækninger:

• Bygningskaskoforsikring

• Fritidshus Indboforsikring, sum kr. 150.000

Præmien andrager samlet ca årligt kr. 1.650 kr.,
Forslaget ALENE omhandler brandforsikring hvoraf 535 kr. udgør brandforsiknringen.

Det er vigtigt at understrege, at denne tillægspakke AKTIVT skal tilvælges og at den ikke er gældende før den
skriftligt er bekræftet af bestyrelsen/forsikringsmægleren. Vi tænker at vi laver en online tilmeldingsformular til
denne, samt at man kan komme på kontoret i kontortiden og afhente og eller udfylde en formular. Uanset om man
vælger brandforsikringen alene eller ”hele pakken”, så er det hvert enkelt medlem, som selv skal sørge for at
opsige eventuelt individuelt tegnede forsikringer/forsikringsdækninger for
eget kolonihavehus og indbo.

De til enhver tid gældende betingelser findes på foreningens hjemmeside

https://afdelinga.dk/kollektiv-forsikring-i-foreningen/


Forslag: Ændring af §3 Medlemmer stk. 3.2
Forslagsstiller: Formand, Jimmie Hansen Steinbeck - Solstien 32.

Nuværende tekst og ordlyd i vores vedtægter
3.2. Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl samt være tilmeldt folkeregistret i en af nedennævnte kommuner:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje
Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby samt Vallensbæk.

Adresseændring skal senest 2 uger efter flytning er sket, meddeles foreningens bestyrelse via e- mail, brev eller
ved henvendelse i kontortiden.

Såfremt medlemmet fraflytter ovennævnte kommuner, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål til
fraflytning. Sker det ikke, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse med afleveringsattest med opsigelse
gældende fra 14 dage efter afsendelsen af brevet."

Ændres til tekst og ordlyd i vores vedtægter
"3.2. Medlemmet skal til enhver tid have fast og lovlig bopælsadresse udenfor haveforeningen i Danmark.samt
være tilmeldt folkeregistret i en af nedennævnte kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg,
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre,
Tårnby samt Vallensbæk.

Adresseændring skal senest 2 uger efter flytning er sket, meddeles foreningens bestyrelse via e-mail, brev eller
ved henvendelse i kontortiden. Bestyrelsen kan til enhver tid bede medlemmet dokumentere sin bopælsadresse.

Såfremt medlemmet fraflytter ovennævnte kommuner, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål til
fraflytning. Sker det ikke, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse med afleveringsattest med opsigelse
gældende fra 14 dage efter afsendelsen af brevet.” Sker det ikke, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse
med afleveringsattest med opsigelse gældende fra 14 dage efter afsendelsen af brevet.

Motivation:
Det er ulovligt at have stående i vores vedtægter, da vi lejer at Naturstyrelsen (Staten). Vi må ikke diskriminere i
vores vedtægter. Jura afdelingen i kolonihaveforbundet har meddelt at det egentligt ikke er noget der skal stemmes
og vedtages, da der som udgangspunkt ikke må værer regler i vedtægterne som er direkte i strid med
kolonihaveloven som vi er underlagt.

Vi foreslår derfor at man ændrer det til ovenstående, men at man fortsat for at undgå medlemmer der er bosat i
andre lande og dermed får flere uanvendte haver “spøgelse haver”, at “Medlemmet skal til enhver tid have fast
og lovlig bopælsadresse udenfor haveforeningen i Danmark” Hvilket ikke betyder folkeregisteradresse i
Danmark, men stadig virker begrænsende.



Forslag: Ændring + tilføjelse til vedtægterne - Stemme med fuldmabg og brevstemme.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Ændring + tilføjelse til vedtægterne:

Nuværende tekst og ordlyd i vores vedtægter

9.8. Der kan ikke stemmes med fuldmagt

Ændres til tekst og ordlyd i vores vedtægter

9.8. Der kan kan stemmes med fuldmagt, dog må den befuldmægtigede repræsentant maksimal repræsentere 2
individuelle befuldmægtige medmeller i foreningen. Bestyrelsen skal senest 1 ugen inden afholdese af
generalforsamlingen være informeret om hvem den befuldmægtigede repræsentant er. Dette kan ske via mail eller
personlig møde på kontoret.

Ønsker man at brevstremme, sker det via mail eller personlig henvendelse til bestyrelsen, samt der udfyldes og
underskrives en formular hvor man på forhånd har tilkendegivet sin stemme til de engelte forslag og punkter på
dagsorden. Dette sker med simpelt tydeligt JA, NEJ eller ___ (BLANK) stemmeafgivelse. Indkomne forsklag vil
være tilgængelig via hjemmesiden eller opslagstavle i foreningen ca 10 dage inde afholdes af
generalforsalmlingen.

Motivation:
Vi har via referater de sidset 5 år fundet ud af at der ved de ordinære generalforsamlinger på intet tidspunkt har
kunne stille med ⅔ del medlemmer som svarer til 178 ud af 266 haverlod som der skal være repræsenteret for at
kunne vedtage forslag der vedrører 1.2.3 4, §9 stk. 9.9 i vores vedtægter. Vi mener og håber ved at åbne for flere
muligeder at vi kan få stemmetallet betydeligt op, da vi mener at det er vigtigt at så mange som muligt
repræsenterer de beslutninger der tages i vores forening. Isår i fremtiden, da verden ændrer sig og der stilles
større krav til foreningernes daglige virke.

(uddrag fra vores vedtægter)
9.9. Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, medmindre
der skal stemmes om:

1. Vedtægtsændring
2. Optagelse af kollektive lån
3. Ekstraordinære indskud
4. Haveforeningens opløsning

I disse tilfælde kræves det at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og at 2/3 af de afgivne stemmer går
ind herfor.

Der har også de sidset år været større efterspørgsel efter om det var muligt at deltage online og stemme via Zoom,
Meet eller anden videoplatform. Dette mener vi dok ikke vi er helt klar til endnu, der er stadig nogle
sikkerhedsspørgsmål, samt teknik, som vi skal have styr på inden dette bliver et aktuelt forskalg på en anden
generalforsamling.

Vi lever i en moderme digital verden, og mulighederne er der, at optimere vores afholdelse af generalforsalmingen,
så vi ser positive på at indføre flere muligheder for at medlemmer kan deltage aktivt til vores genralforsamlinger.
Dog forventer vi altid også i fremtiden at det afhodes “IRL” ( i den rigtige verden, hvor vi mødes og hilser på
hinanden.) Men derfor skal man ikke udelukke at der er alternativer for dem der hellere vil dette, eller ikke har
mulighed for at være fysisk til stede på dagen.

https://afdelinga.dk/wp-content/uploads/2022/03/RETTET-Godkendt-Vedt%C3%A6fter-Ekstraordin%C3%A6r-Generalforsamling-8-september-2021-kl.-19_30-.pdf

